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يراد ببر الوالدين(١): اإلحســان إليهما وموافقتهما فيمــا أرادا، ويقال: 
طاعة الوالدين، كمــا يقال: برهما واإلحســان إليهما، ألن مــع طاعتهما 
مطاوعتهما، ولكن هذا اللفظ يختص بما إذا أمراه أو علم بحبهما شــيًئا، 
وقــد ورد لفظ الطاعة في رســول اهللا ژ وأولي األمر، فعلــم جوازها في 

الوالدين ألن الكل مخلوق(٢).

من معاني البر في اللغة: الخير والفضل والصدق والطاعة والصالح، وفي االصطالح: يطلق   (١)
في األغلب على اإلحســان بالقول اللين اللطيف الدال على الرفق والمحبة، وتجنب غليظ 
القول الموجب للنفرة، واقتران ذلك بالشفقة والعطف والتودد واإلحسان بالمال وغيره من 

األفعال الصالحات. واألبوان: هما األب واألم.
ويشمل لفظ (األبوين) األجداد والجدات. قال ابن المنذر: واألجداد آباء، والجدات 
أمهات، فال يغزو المرء إال بإذنهم، وال أعلم داللــة توجب ذلك لغيرهم من اإلخوة 
وســائر القرابات. الموســوعة الفقهية الكويتيــة ٦٠/٨ ـ ٦١ الناشــر وزارة األوقاف 

الكويتية.
شرح كتاب النيل وشفاء العليل تأليف اإلمام العالمة محمد بن يوسف أطفيش ٥/٥ ـ ٦ ط ٣   (٢)

١٤٠٥هـ/١٩٨٥م مكتبة اإلرشاد، جدة.
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 g ﴿ :بر الوالدين فرض علــى الولد دليل ذلك من كتــاب اهللا تعالى
 u  t  s  r  q  p  on  m  l  k  j  i  h

z y x w v } | { ~ ے ¡ ﴾ [اإلسراء: ٢٣]

 » º ¹ ¸ ¶μ ´ ³ ² ± ﴿ :وقد قال اهللا جل وعال
¼ ½ ¾ ﴾ [اإلســراء: ٢٥] تهديًدا لمن أضمر لهمــا ما يكرهان إال 
البراءة إن استحقاها، ألن إضمار ذلك معصية، والمعصية ال يجوز إضمارها، 
وألن إضمار ذلــك يؤدي إلى فعلــه، وقوله تعالــى: ﴿ ! " # 
 3  2  1  0/  .  -  ,  +*  )  (  '  &  %$
 A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4
 P  O  N  M  L  KJ  I  H  G  F  E  D  C  B

Q ﴾ [األحقاف: ١٥].
ــنة قول النبي ژ ما رواه مسلم بســنده عن أبي هريرة قال:  ودليله من الس
«جاء رجل إلى رسول اهللا ژ فقال: َمْن أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك، 
قال: ثم َمْن؟ قال: ثم أمك، قال: ثم َمْن؟ قال: ثم أمــك، قال: ثم َمْن؟ قال: ثم 

أبوك. وفي حديث قتيبة: من أحق بحسن صحابتي؟ ولم يذكر الناس»(٢).

اهتم اإلسالم بالوالدين اهتماًما بالًغا. وجعل طاعتهما والبر بهما من أفضل القربات. ونهى   (١)
م في الحديث بر الوالدين على الجهاد؛  عن عقوقهما وشدد في ذلك غاية التشــديد... وقد
ألن برهما فرض عين يتعين عليــه القيام به، وال ينوب عنه فيه غيــره. فقد قال رجل البن 
̂ : إنــي نذرت أن أغزو الــروم، وإن أبوي منعاني. فقال: أطــع أبويك، فإن الروم  عباس 

ستجد من يغزوها غيرك.
والجهاد في سبيل اهللا فرض كفاية إذا قام به البعض ســقط عن الباقين، وبر الوالدين فرض 

عين، وفرض العين أقوى من فرض الكفاية، ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية ٦٤/٨.
شرح كتاب النيل وشــفاء العليل ٥/٥ ـ ٦، منهج الطالبين وبالغ الراغبين تأليف خميس بن   (٢)=
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على الوالد طاعة والديه وإن كانا كافريــن، أو منافقين، ولكن الطاعة في 
المعروف، فال طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما يطيعهما في الواجب 
والمسنون والمندوب والمباح، ويطيعهما في المكروه أيًضا ألنه غير معصية، 

وغير مكلف بتركه، ولو عصاهما فيه لم يكن آثًما ألن المكروه منهي عنه.

وعلى الولد أن يطيع والده ولو كان مملوًكا. وذلك من طريق البر، وتعظيم حق 
الوالدين، دليله من القرآن الكريم: ﴿ . / 0 21 3 4 5 6 

D C B A @ ? >= < ; : 9 8 7 ﴾ [العنكبوت: ٨]

سعيد بن علي بن مسعود الشقصي الرســتاقي ٢٨/٩ ـ ٢٩ ط ١ ١٤٢٧هـ/٢٠٠٦م مكتبة مسقط ـ 
ســلطنة ُعمان، كتاب اإليضاح تأليف الشيخ عامر بن علي الشــماخي ٥٥٨/٢ ـ ٥٥٩ مكتبة 
مسقط ـ ســلطنة ُعمان ط ٥ ١٤٢٥هـ/٢٠٠٤م، وجامع أبي الحسن البسيوي تأليف أبي الحسن 
علي بن محمد البســيوي دراســة وتحقيق الحاج ســليمان بن إبراهيم بابزيز الوارجالني 
١٢١٩/٢ بدون بيانات طبع، والحديث رواه مســلم في كتاب البــر والصلة واآلداب باب بر 

الوالدين وأنهما أحق به ح: ٢٥٤٨.
البر بالوالدين فرض عين، وال يختص بكونهما مســلمين، بل حتى لــو كانا كافرين يجب   (١)
 J I ﴿ :برهما واإلحسان إليهما ما لم يأمرا ابنهما بشرك أو ارتكاب معصية. قال تعالى
 ﴾ ̂  ]  \  [  ZY  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K

[الممتحنــة: ٨] فعليه أن يقول لهمــا قوًال ليًنا لطيًفــا داال على الرفق بهمــا والمحبة لهما، 
ويجتنب غليظ القــول الموجب لنفرتهمــا، ويناديهما بأحب األلفاظ إليهمــا، وليقل لهما 
ما ينفعهما في أمر دينهما ودنياهما، وال يتبرم بهما بالضجر والملل والتأفف، وال ينهرهما، 

وليقل لهما قوًال كريًما.
وفي صحيح البخاري عن.. أسماء قالت: «قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش ومدتهم 
إذ عاهدوا النبــي ژ مع أبيها، فاســتفتيت النبي ژ فقلــت: إن أمي قدمــت وهي راغبة 
أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك»، وفي رواية أخــرى عنها قالت: «أتتني أمي راغبة في عهد 
النبي ژ فســألت النبي ژ أأصلها؟ قال: نعم»، صحيح البخاري كتــاب الهبة باب الهدية 

للمشركين ح: ٢٦٢٠، ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية ٦٥/٨ ـ ٦٦.

=
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ــنة قول النبي ژ : «ال طاعــة لمخلوق في معصيــة الخالق»(١)،  ومن الس
وليصاحبهما في الدنيا معروًفا(٢).

ر ا�+,���$ ���+��وف(٣). �/  ٤ 

من جملة مصاحبتهما معروًفا:

أ ـ أن ال يخرج عن دارهمــا إن أراد أن يقيم عندهمــا، وال يقيم في دار 
وحده إال إن كانــت دارهما معصية ال تترك بنهيه، فلــه الخروج عنهما إن لم 
يجد مســلًكا في القعــود بوجه أو احتيــال بدخول في وقــت ال توجد فيه. 

ويبرهما جهده من دار أخرى.

ب ـ ويرضيهما ويالطفهما ببذل المال، والمراد يصاحبهما بالنفع بماله.
ج ـ كما يساعدهما بنفسه بالقيام على خدمتهما.

رواه الترمذي في كتاب الجهاد عن رسول اهللا ژ باب ما جاء: ال طاعة لمخلوق في معصية   (١)
الخالق ح: ١٧٠٧.

شــرح كتاب النيل وشــفاء العليل ٦/٥، منهاج الطالبين ٢٨/٩ ـ ٢٩، كتاب اإليضاح ٥٥٩/٢،   (٢)
جامع أبي الحسن البسيوي ١٢٢٢/٢.

يكون بر الوالدين باإلحســان إليهما بالقــول اللين الدال على الرفق بهمــا والمحبة لهما،   (٣)
وتجنب غليظ القول الموجب لنفرتهمــا، وبمناداتهما بأحب األلفــاظ إليهما، كيا أمي ويا 
أبي، وليقل لهما ما ينفعهما في أمر دينهما ودنياهمــا، ويعلمهما ما يحتاجان إليه من أمور 
دينهما، وليعاشــرهما بالمعروف. أي: بكل ما عرف من الشــرع جوازه، فيطيعهما في فعل 
جميع ما يأمرانــه به، من واجــب أو مندوب، وفي تــرك ما ال ضرر عليه فــي تركه، وال 
يحاذيهما في المشــي، فضًال عن التقدم عليهما، إال لضرورة نحو ظالم، وإذا دخل عليهما 
ال يجلس إال بإذنهمــا، وإذا قعد ال يقوم إال بإذنهما، وال يســتقبح منهمــا نحو البول عند 

كبرهما أو مرضهما لما في ذلك من أذيتهما...
ومن البر بهما واإلحسان إليهما: أال يسيء إليهما بسب أو شتم أو إيذاء بأي نوع من أنواعه، 

فإنه من الكبائر بال خالف... الموسوعة الفقهية الكويتية ٦٩/٨.
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 } | { z y x w... ﴿ :د ـ ويلين لهم الكالم لقوله تعالى
 « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ❁ ¡ ے ~
̄ ﴾ [اإلســراء: ٢٣، ٢٤] أي: ال تزجرهمــا عمــا أرادا أو إلى ما تريد   ® ¬
بتغليظ القول، وال تكلمهما بعنــف، أو أراد بالنهر مطلــق التعنيف بالقول 
والفعل فيشــمل القهر بأي وجه اســتعماًال للخاص وهو النهر في العام وهو 

مطلق التعنيف.

هـ ـ وقيل: من حق الوالد على ولده: أن ال يسميه باسمه، وال يكنيه. وال 
يتقدمه في طريق، وال في صالة. إال برأيه وإذنه، وقيل: ال يمشــي فوق بيت، 

وأبوه تحته، مخافة أن يسقط عليه منه غبار، أو غيره، من مشيه(١).

ا����(٢)� ٥  ا��%�ء �

طلب الرحمــة األخروية لهمــا مخصوص بمــا إذا كانــا متوليين وكذا 
االستغفار، فمن لم يتولهما دعا لهما برحمة الدنيا، وال يصرح لهما بالدنيا إذا 
كانا يجزعان باالقتصــار على الدعاء بهــا، ومن أجاز الدعــاء لغير المتولى 

بالهداية أجاز أن يدعو لهما بها.

شرح كتاب النيل وشفاء العليل ٦/٥ ـ ٧، منهاج الطالبين ٢٨/٩ ـ ٢٩، ٢٠١/٢، قاموس الشريعة   (١)
الحاوي طرقها الوسيعة تأليف العالمة جميل بن خميس السعدي ٢٣٣/١١ ـ ٢٣٤.

في الدعاء بالرحمة الدنيوية للوالدين غير المسلمين حال حياتهما خالف ذكره القرطبي. أما   (٢)
االستغفار لهما فممنوع، استناًدا إلى قوله تعالى: ﴿ 3 4 5 6 7 8 9 
: ; > = < ? @ F E D C B A ﴾ [التوبة: ١١٣]، 
فإنها نزلت في اســتغفاره ژ لعمه أبي طالب واســتغفار بعض الصحابة ألبويه المشركين. 
وانعقد اإلجماع على عدم االســتغفار لهما بعد وفاتهما وحرمته، وعلى عدم التصدق على 
روحهمــا، أما االســتغفار لألبوين الكافريــن حال الحيــاة فمختلف فيه؛ إذ قد يســلمان. 

الموسوعة الفقهية الكويتية ٦٦/٨.
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ووجهه أنه إنما يتضمن الدعاء بها الجنة علــى تقدير حصولها ال مطلًقا، 
وأن الدعاء بها تقوية لإلســالم وجر إليه، وأن األنبياء تقول: اللهم اهد قومنا، 
د اإلســالم بأحد العمرين»(١)، وال يقال: المراد التأييد  وإنه ژ قال: «اللهم أي
المطلق ســواء كان لصاحبه خالق في اآلخرة أم ال، وقــد قال ژ : «يؤيد اهللا 
هذا الدين بأقوام ال خالق لهــم»(٢)؛ ألنا نقول وعــده اهللا أن يؤيده بأحدهما 
مؤمًنا، ولســياق الحديث، وال يقال إنه قال: اللهم أيــده بأحدهما مبهًما ولم 
يعينه فيحتمل الموعود به عند اهللا، ألنا نقول: قد أجمل في لفظ أحد العمرين 
فيشملهما مًعا على سبيل البدلية، ووجه المنع أن الدعاء لغير المتولى بالهداية 
جلب للجنة له وتســبب له إليها، وذلك يناقض بغض العاصي والتوقف في 

الموقوف فيه، وهذا قول الجمهور.

ين  ومن كان ال يعــرف من والديــه إال الجميل. وليس لهمــا معرفة بالد
والــورع الكامل، إنه يجوز له في حياتهما أن يســتغفر لهمــا. وال يجوز بعد 

الموت، أن يستغفر، إال للولي المسلم، كما أمر اهللا تعالى(٣).

ا�ا���� و%���� #6 ا��5�� واآل�3ة(٤) ٦  %�ق  

رضى اهللا ســبحانه وســخطه برضاهما وســخطهما، ومن أغضبهما فقد 

د اإلســالم  رواه الطبراني في المعجم بســنده عن عكرمة عن ابــن عباس بلفظ: «اللهم أي  (١)
بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل ابن هشــام»، زاد أبو كريب فــي حديثه: فأصبح عمر فغدا 

على رسول اهللا ژ فأسلم يومئذ. قال أبو كريب في حديثه: «اللهم أعز اإلسالم» ح: ١١٦٥٧.
رواه أحمد في المســند من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث بن كلــدة ح: ١٩٩٤٠، ورواه   (٢)

الطبراني من حديث أنس بن مالك ح: ١٩٤٨.
شــرح كتاب النيل وشــفاء العليــل ٧/٥، منهــاج الطالبيــن ٢٨/٩ ـ ٢٩، كتــاب اإليضاح   (٣)

٥٦٣/٢ ـ ٥٦٥، جامع أبي الحسن البسيوي ١٢٢٢/٢.
جزاء عقوق الوالدين في اآلخرة أنه من الكبائر ويســتوجب غضب اهللا تعالى، ويســتجلب  (٤)=
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أغضبه، وقد أمن ژ على قول جبريل: «من أدرك والديه»(١) وفي رواية: «أحد 
والديه فدخل النار أبعده اهللا». وفي رواية: «ال يجــزي والديه إال أن يجدهما 
مملوكين فيشــتريهما ثم يعتقهما»(٢)، وظاهر هذا الحديث أن من اشترى أباه 
أو أمه فقد جازاهما، والمراد جزاء عظيًما، ولكن عليه لهما فضل، ومثل ذلك 
ما إذا ســعى في أن يملكهما بهبة أو أجرة أو أرش أو صداق ألمته، أو سعت 
المرأة كذلك، أو في أن يكونا صداًقا لها أو ألمتها، والفضل حيث جعله اهللا، 

وال يجد عاقهما رائحة الجنة وهي توجد في مسيرة خمسمائة عام(٣).

وفي الحديث: «من أســخط والديه فقد أســخط الرحٰمن، ومن أغضبهما 
فقد أغضب الرحٰمن»(٤)، والغضب أشد من السخط فالحديث كناية عن أنه من 
أضرهما عوقب بمثل ما فعل في اآلخرة، ومن بالغ في ضرهما عوقب بعقاب 
أعظم وإطالقهما على اهللا حقيقة عرفيــة مجاز لغوي إطالق لما هو ملزوم في 
الجملة على الالزم وهو العقاب، أو إعداده ولما هو سبب عن المسبب، وكذا 

نقمته، وأما جزاؤه في الدنيا فهو من باب التعزير، ويختلف قدره باختالف حاله وحال فاعله؛ 
ى على أبويه، أو أحدهما، بالشتم أو الضرب مثًال عزراه، أو عزره اإلمام ـ بطلبهما ـ  فإن تعد
إن كانا مشــتومين أو مضروبين مًعــا، أو بطلب من كان منهما معتدى عليــه بذلك. فإن عفا 
المشــتوم أو المضروب كان ولي األمر بعــد عفوه على خياره في فعــل األصلح من التعزير 
تقويًما، والصفح عنه عفــًوا، فإن تعافوا عن الشــتم والضرب قبل الترافع إلى اإلمام ســقط 
التعزير. ويكون تعزيره بالحبس على حســب الذنب والهفوة، أو بالضرب أو التأنيب بالكالم 

العنيف، أو بغير ذلك مما به ينزجر ويرتدع. ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية ٧٣/٨.
رواه البيهقي في كتاب الصيام باب في فضل شهر رمضان ح: ٨٢٩٥.  (١)

رواه مسلم في كتاب العتق باب فضل عتق الوالد ح: ١٥١٠.  (٢)
شرح كتاب النيل وشــفاء العليل ٩/٥ ـ ١٠، كتاب اإليضاح ٥٥٩/٢، قاموس الشريعة ٢٣٩/١١.   (٣)
والحديث رواه الطبراني في المعجم األوســط بلفظ: «وإياكم وعقــوق الوالدين، فإن ريح 

الجنة يوجد من مسيرة ألف عام، واهللا ال يجدها عاق...» ح: ٥٦٦٤.
رواه الترمذي فــي: كتاب البر والصلة باب: ما جاء من الفضل فــي رضا الوالدين ح: ١٨٩٩   (٤)

بلفظ: «رضى الرب في رضى الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد».

=
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في الرضى، وعبر بالرحمة ليــدل على عظم ذلك الفعل حتى كان مســخًطا 
ومغضًبا لمن هو عظيم الرحمة وكثيرها، وعنــه ژ : «من أدرك والديه فدخل 
النار أبعده اهللا» رواه عن جبريل ‰ ، قاله جبريل فقال: «قل يا محمد: آمين، 
فقال: آمين». وفــي رواية: «ومن أدرك أحــد والديه» وفي روايــة: «من أدرك 

والديه أو أحدهما»(١) ومعنى قوله: فدخل النار أنه دخلها بسببهما(٢).
وجاء في مســند اإلمــام الربيع عــن جابر بن زيد ƒ قــال: بلغني أن 

رسول اهللا ژ قال: «من أدرك والديه ولم يدخل بهما الجنة فال أدركهما».

وقال ‰ : «من هاجر أحد والديه ساعة من نهار كان من أهل النار إال أن 
يتوب»(٣).

ا�ا����(٤) ر %�ق . �/  ٧ 

من دعاه والده فلم يجب عمًدا وقد أمكنه، أو دعا والديه باســم أو كنية 
يكرهها، أو خانــه وقد ائتمنه فــي مال أو ســر أو غيرهما، أو مشــى قدامه 

سبق تخريجه.  (١)
شرح النيل ١٠/٥، جامع أبي الحسن البسيوي ١٢٢٢/٢، قاموس الشريعة ٢٣٤/١١.  (٢)

شــرح الجامع الصحيح مســند اإلمام الربيع بن حبيب بن عمر الفراهيدي األزدي تأليف   (٣)
الشيخ العالمة اإلمام نور الدين عبد اهللا بن حميد الســالمي ٥٤٣/٣. مكتبة اإلمام نور الدين 

بدون بيانات للطبع.
باإلضافة إلى العقوق الســلبي بترك برهما، فإن هناك صوًرا مختلفــة للعقوق بعضها فعلي   (٤)
وبعضها قولي، ومن العقوق ما يبديه الولد ألبويه من ملل وضجر وغضب وانتفاخ أوداجه، 
واســتطالته عليهما بدالة البنوة وقلــة الديانة خاصة في حال كبرهما. وقــد أمر أن يقابلهما 
بالحســنى واللين والمودة، والقول الموصوف بالكرامة، الســالم مــن كل عيب، وضابط 
عقوقهما ـ أو أحدهما ـ هو أن يؤذي الولد أحد والديــه بما لو فعله مع غيرهما كان محرًما 
من جملة الصغائر، فينتقل بالنســبة إلى أحد الوالدين إلى الكبائر. ينظر: الموسوعة الفقهية 

الكويتية ٧٢/٨ ـ ٧٣.
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ال إلزالة أذى، أو منعه ما ســأل وهو يقدر عليه، أو تعرض لشــتمه وإن بعد 
موته، مثل أن يشتم أبا إنسان فيشتم اإلنسان أباه، أو أحد النظر إليهما أو نظر 
إليهما شزًرا أو نهرهما فقد عقه، واألم كذلك بل أعظم، ويناديها بنحو يا أمت 
أو يا أمي وغير ذلك ال باســم أو كنية أو لقب وقد قيل: يمشي قدامهما ليًال 
وخلفهما نهارًا، والحاصل أنه يمشــي خلفهما إذا لــم يكن أذى أمامهما، فإن 
كان مشــى أمامهما ولو نهارًا ليالقي هو األذى دونهما فليس هذا عقوقًا، وإن 

خاف مضرة في جانبهما مشى فيه.

وال يتكلم في مجلسهما إال بإذنهما وال يرقى سطًحا هًما تحته لئال يعلو 
عليهما، ولئــال تقع عليهما الغبــرة، وال يعلو مكانه مكانهمــا، وال يقعد في 

فراش وهما عليه.

وفي حديــث أبي هريرة: «إذا شــتمت أمهــات الرجال شــتموهما»(١) 
يعني ژ إذا شــتمت يا أبا هريــرة أمهات الرجــال وآباءهــم بدليل قوله: 
شــتموهما، وفيه: ومن كتب من العاقين رجع إلــى اهللا عاقا(٢)، وهو تلويح 

للجزاء على عقوقه(٣).

ورد معنى الحديث في صحيح البخاري أن رســول اهللا ژ قال: «إن من الكبائر شتم الرجل   (١)
والديه، قالوا: يا رســول اهللا، وهل يشــتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب الرجل أبا الرجل 
فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه». وفي رواية أخرى: «إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل 
والديه. قيل: يا رســول اهللا وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب الرجل 

أباه» البخاري كتاب اآلداب، باب: ال يسب الرجل والديه ح: ٥٩٧٣.
 رواه الطبراني في األوسط عن عبد الرحٰمن بن سمرة قال: قال رسول اهللا ژ : «من أبر  (٢)
ا، وإن كان عاقا في حياته، ومن  قسمهما وقضى دينهما، ولم يستســب لهما، كتب بار
ا في حياته»  ا، وإن كان بارلم يبر قســمهما ويقضي دينهما، واستســب لهما كتب عاق

ح: ٤٨٩١.
شرح النيل ١٨/٥ ـ ١٩، كتاب اإليضاح ٥٦٣/٢، بيان الشرع ٢٥٢/٥ ـ ٢٥٣.  (٣)
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ا�ا���� و.ر /� ��9+� ٨  ��ق  

حق الوالد على ولده، ما ال يحصى، فعليه أن يبره حيا وميًتا، ويلتزم طاعته 
ويجتنب معصيته. ويجيب دعوته، ويقضي حاجته، ويحســن خدمته. ويلين له 
جانبه، ويذل له، ويســارع في مرضاته. ويكرمه ويســمع له ويطيعه، ويتعاهده. 

وال يقطعه ما قدر. ويسلم عليه، وال يخرج من أمره، إال أن يأمره بمعصية.

وإن كان فقيًرا، واساه من ماله، وآثره على نفسه. وإن مرض لزم معالجته 
ومحاضرته، وأدام عيادته، إن لم تمكنه اإلقامة معه. فإن مات شــيع جنازته، 
م عليه واستغفر  ا للمسلمين، ترحوحضر مواراته، وواصل زيارته. فإن كان ولي

له. وال يشتم أعراض الناس فيشتموا عرضه.

وحق األم أعظم وجوًبا من حق األب(١)؛ ألنهــا حملته في بطنها، وغذته 
بلبنها وربته في حجرهــا، وضمته إلى صدرها، وأولتــه الخير. وهو ال يقدر 
ا، وال حيلة، وال دفًعــا، وال رفًعــا، وال وضًعا. تنميه  لنفســه نفًعا، وال ضــر

وتسهر، وتخدمه وال تضجر(٢).

وقد تقرر في آثار كثيرة أنه ال يفي بحقهما ولو فعل لهما ما فعال به، مثل أن 
يحملهما على ظهره، ويطعمهما ويمسح لهما المخاط واللعاب والبول والغائط، 

نظًرا لقيام األم بالعبء األكبر في تربية الولد اختصها الشارع بمزيد من البر، بعد أن أوصى   (١)
ببرهما، وتقديم األم في البر على األب في ذلك؛ لصعوبــة الحمل، ثم الوضع وآالمه، ثم 
الرضاع ومتاعبه، وهذه أمور تنفرد بها األم وتشــقى بها، ثم تشارك األب في التربية، فضًال 

عن أن األم أحوج إلى الرعاية من األب، وال سّيما حال الكبر.
وفي تقديم هذا الحق أيًضا: أنه لو وجبــت النفقة على الولد ألبويه، ولم يقدر إال على نفقة 
أحدهما، فتقدم األم على األب في أصح الروايات عند الحنفية والمالكية والشــافعية، وهو 
رأي عند الحنابلة، وذلك لما لها من مشــقة الحمل والرضاع والتربية وزيادة الشفقة، وأنها 

هما. الموسوعة الفقهية الكويتية ٦٧/٨ ـ ٦٨. أضعف وأعجز. هذا ما لم يتعارضا في بر
منهج الطالبين وبالغ الراغبين ٢٨/٩، قاموس الشريعة ٢٣٣/١١.  (٢)
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ومثل أن تفعل بهما بنتهما ذلك وترضعهما، وذلك ألنهما يفعالن ذلك ويحبان 
بقاءه، وهو يفعــل ذلك ويحب موتهما، أو ال يشــق عليه موتهمــا، وأيًضا فإن 
إعتاقهما مــن العبودية كإعتاقهما مــن القتل، وال ينتفعان ألنفســهما وهما نفع 
لغيرهما ما لــم يعتقا، فإذا أعتقهما فقد كانا ألنفســهما، والظاهــر إن فعل بهما 

ا كما كرها موته لكان مجازًيا لهما. ما فعال به بحب ورضى وكراهة موتهما جد

ويدل لهذا ما روي «أن رجًال قال لرسول اهللا ژ : إن أبواي بلغا من الكبر 
أني ألي منهمــا ما وليا مني في الصغــر فهل قضيتهما؟ قــال: ال فإنهما كانا 
يفعالن ذلك وهما يحبان بقــاءك، وأنت تفعل ذلك وأنــت تريد موتهما»(١)، 
فعلق عدم قضائه حقهمــا بإرادته موتهما، فمفهومه أنه لــو لم يرده بل كرهه 
لكان قاضًيا، ويحتمل أن ال يكــون قاضًيا ولو فعل ذلك ولكنه ژ اقتصر في 
نفي القضاء على التعليل بحبه موتهمــا تنبيًها على عظم غفلته وجهالته حيث 
ادعى الوفاء لهما مع أنه يحب موتهما المستأصل لهما بالكلية، فاقتصر على 
هذه العلة لعظمها وعظم ادعاء أمك أن الوفــاء لهما مع وجودها، فلو قال له: 
ا كما كرهاه سواء، لقال ژ له أيًضا إنك  إني ال أحب موتهما وإني كرهته جد
لم تف لهما ألنهما الســبب الظاهر في وجودك، وألن األم حملتك في بطنها 
وهاتان الخصلتــان ال تمكنان منك لهمــا مع أنه يبعد أن يكــون حب الولد 

لوالديه كحبهما له سواء أو أكثر، وإذا وجد فقليل(٢).

ا����(٣)� $%�& ��ا��� /� /��� وأ9  ٩  �3وج 

يطيع الولد والداه وإن أمراه بالخروج من أهلــه أي زوجته وغيرها، ولو 

لم أعثر على هذا الحديث.  (١)
شرح كتاب النيل وشفاء العليل ٨/٥ ـ ٩.  (٢)

روى الترمذي «عن ابن عمر قال: كانت تحتي امرأة أحبهــا، وكان أبي يكرهها، فأمرني أن   (٣)=
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كان ال يجــوز لهما التفريق بيــن األزواج، وإذا رأياه مصلحــة جاز لهما كما 
أجازه النبــي ژ ألبي بكر وعمــر أن يأمــرا ولديهما بطــالق زوجتيهما(١)، 
وكذلــك يطعهما إن أمراه بالخروج مــن ماله، وإن لم يفعل فــال يأثم إال إن 
لزمهمــا دين ال يجدان خالصه إال مــن ماله جميعًا بأن يكــون ال مال لهما، 
سواء الدين الدنيوي أو األخروي، أو كانت امرأته حرامًا عليه، أو مكروًها له 
القيام عليها، أو كانت ســيئة الخلق، أو كان فيها فساد دينه أو دنياه، أو كانت 
تزني أو تظهر للرجال وُتنهى وال تنتهــي فحينئذ يعصي إن لم يطاوعهما ألن 

ذلك صالح له.

وأما إن أمــراه أن يترك عياله للضيعــة فال يجــوز أن يطيعهما ألن ذلك 
معصية، ومن أعتقهما من الرق رجي أن يعتق من النار(٢).

�� إذن وا����A� ��ا�  ١٠  �3وج 

ال يخرج الولد دون إذن والديه في غير فــرض تعين كحج وطلب قوت 
لعياله أو من لزمته نفقة أو جهاد تعين عليه، أي صار فرض عين عليه ال يقوم 

أطلقها، فأبيت، فذكــرت ذلك للنبي ژ فقــال: يا عبد اهللا بن عمر طلــق امرأتك» أخرجه 
الترمذي.

وســأل رجل اإلمام أحمد فقال: إن أبي يأمرنــي أن أطلق امرأتي. قــال: ال تطلقها. قال: أليس 
عمر ƒ أمر ابنه عبد اهللا أن يطلق امرأته؟ قال: حتى يكون أبوك مثل عمر ƒ . يعني ال تطلقها 

بأمره حتى يصير مثل عمر في تحريه الحق والعدل، وعدم اتباع هواه في مثل هذا األمر.
واختار أبو بكر من الحنابلة أنه يجب؛ ألمر النبي ژ البن عمر. وقال الشيخ تقي الدين ابن 
تيمية فيمن تأمره أمه بطــالق امرأته. قال: ال يحل له أن يطلقها. بــل عليه أن يبرها. وليس 

تطليق امرأته من برها. الموسوعة الفقهية الكويتية ٧١/٨ ـ ٧٢.
رواه الترمذي في كتــاب: الطالق واللعان، بــاب: ما جاء في الرجل يســأله أبوه أن يطلق   (١)

زوجته، ح: ١١٨٩.
شرح كتاب النيل وشفاء العليل ١١/٥.  (٢)

=
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به غيره، واحتيج فيه له أي إليه: ككونه إماًما عادًال احتيج لحضوره، أو قائًما 
بأمر من أمور الحرب ال يقوم به غيره، وهذا في حالــة احتياجهما إليه، وإال 
جاز الخروج عنهما ولو منعاه، أو كان ما يخرج إليه غير فرض متعين. مفهوم 
من قول الربيع: من أراد الجهاد وكان له أبوان، أي: أو واحد، فقيران كارهان 
لخروجه، أي: أو كبيران أو مريضــان، فأرى إن لم يكن لهمــا غنى أن يقيم 
معهما فهو أفضــل، أي: فاإلقامة أفضل، ومعنى أفضــل أن كال منهما فاضل 
بحســب العقل والنظر، لكن اإلقامة أفضل، فالخروج غير جائز، وذلك حيث 

لم يتعين الخروج وإال وجب.

وعليه؛ أن يخرج إلى الجهاد ولو كرًهــا إن كان لهما غنى، كذا فهمه من 
كالم الربيع؛ ألنهمــا ال يحظران ما لم يحظره عليــه اهللا عليه، أي: ال يمنعانه 
مما لم يمنعه اهللا منه وأمره به، ولو منعاه كالجهاد فإن اهللا أمره به ولم يشترط 
رضى والديه فوجب عليه الخروج إليه إذا تعين واستحســنه له إذا لم يتعين، 
ــنة إال احتياجهما إليه لمرض أو كبر أو احتياج فالباقي باقٍ  ولم تشــترط الس

على وجوبه أو استحسانه وإن كرًها(١).

(٢)C#اDا� أداء   �/ �+9��ا�ا���� �  ED/  ١١ 

للوالدين منع ولدهما من أداء النوافل مثــل نافلة الحج والصوم والصالة 
والعمرة وغيرها من النفل، بعد قضاء الفرائض أي: أدائه والوفاء به، فهو قضاء 

شــرح كتاب النيل وشــفاء العليــل ١١/٥ ـ ١٢، كتاب اإليضــاح ٥٦٠/٢، قاموس الشــريعة   (١)
٢٤٢/١١ ـ ٢٤٣.

قال الشــيخ أبو بكر الطرطوشــي في كتاب بر الوالدين: ال طاعة لهما في ترك سنة راتبة،   (٢)
كحضور الجماعات، وتــرك ركعتي الفجر والوتــر ونحو ذلك، إذا ســأاله ترك ذلك على 
الدوام، بخالف ما لــو دعواه ألول وقت الصــالة وجبت طاعتهمــا، وإن فاتته فضيلة أول 

الوقت. الموسوعة الفقهية الكويتية ٧١/٨.
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لغوي، حقيقة لغوية مجاز عرفــي، فإن القضاء في العرف الفقهي اســتدراك 
الواجب بعد وقته المقدر له، واألداء فعله فــي وقته المقدر له أوًال، واإلعادة 
فعله في وقته ثانًيا فصاعًدا لخلل، وتسمى الحجة الفريضة حجة اإلسالم؛ ألنه 

ال يتم اإلسالم إال بها لمن أطاق.

وهــذا المنع يكون قبــل الدخول في النفــل، فإن دخل فــي نفل له حد 
كاألمثلة الســابقة لم يجز له قطعه ألن قطع العمل إبطــال له، وإبطاله كبيرة، 
ويلزمه إتمامها وإبدالها إن أفســدها بعد الدخول فيها، وقيل: ال يلزمه إبدالها 
إن أفسدها فال يبدل إن منعاه، وهو قول في سائر النوافل إذا دخل إنسان فيها 
فانتقضت ال يلزمه اإلبدال، وقيــل: يلزمه، ومن قال: تلــزم النافلة إذا نواها، 
ومن قال: تجب إذا نوى وتلفظ ألزماه الوفاء ولو منعاه إذا اســتغنيا عنه، وإذا 
كان عنده شيء واجًبا وعندهما غير واجب ومنعاه فال يطعهما، كالعمرة فإنها 
واجبة، وقيل: غير واجبة، وإن وجب عندهما ولــم يجب عنده طاوعهما في 
أمرهما بتركه وعليهما اإلثم في أمرهما وال عليه إذ لم يجب عنده، وإن منعه 
أحدهما عن شــيء وأباح اآلخر فال يفعل، وإن منعه أحدهما وأوجب اآلخر 
طلب اتفاقهما، فإن لــم يجده فعل األحرى، وقيل: يفعــل ما تحبه األم ألنها 

أرحم، ولحديث: «إذا دعاك أبوك وأمك فأجب أمك»(١).

ا�ا���� ����G��� �+9وج /� ا���Fد(٢)  ١٢  أ/� 

للوالدين أمــر ولدهما بالخروج من الجهاد الذي لــم يتعين عليه، إذا لم 

شرح كتاب النيل وشــفاء العليل ١٣/٥ ـ ١٤، كتاب اإليضاح ٥٦١/٢، جوابات اإلمام السالمي   (١)
لإلمام نور الدين عبد اهللا بن حميد السالمي ٤٢٣/٥ ـ ٤٢٤ ط ٢ ١٤١٩هـ/١٩٩٩م. والحديث ورد 
في مصنف ابن أبي شــيبة بلفظ: «إذا دعتك والدتك وأنت في الصــالة فأجبها، وإذا دعاك 

أبوك فال تجبه حتى تفرغ»، ح: ٨٠٩٠.
ال يجوز الجهاد إال بإذن األبوين المســلمين، أو بإذن أحدهمــا إن كان اآلخر كافًرا، إال إذا  (٢)=
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يترتب على خروجه مفسدة، ولم يكن في خروجه انهزام المؤمنين فإنه يجب 
عليه الخروج، وإن كان في خروجه انهزامهم لم يجز له(١).

ا�ا���� ���9+� /� ا����رة(٢)  ED/  ١٣ 

للوالدين منــع ولدهما من التجــارة إن لم يكن محتاًجــا للتجارة ألداء 
واجب من واجباته المالية؛ كأداء الديــون، أو نفقة من تجب عليه نفقتهم فإن 
كان لنفقــة أو دين دنيــوي أو أخروي؛ كاالكتســاب لحجة لزمتــه ولم يجد 

ما يحج به، وكالكفارات كذلك.

تعين، كأن ينزل العدو بقوم من المسلمين، ففرض على كل من يمكنه إعانتهم أن يقصدهم 
مغيًثا لهم، أذن األبوان أم لــم يأذنا، إال أن يضيعا، أو أحدهما بعــده، فال يحل له ترك من 
يضيع منهمــا وألن األصل في الجهــاد أنه فرض علــى الكفاية ينوب عنه غيــره فيه، وبر 
الوالدين فرض يتعين عليه؛ ألنه ال ينوب عنه فيه غيره. الموسوعة الفقهية الكويتية ١٣٣/١٦.

شرح كتاب النيل وشفاء العليل ١٥/٥، كتاب اإليضاح ٥٦٠/٢.  (١)
وضع فقهاء الحنفيــة لذلك قاعدة حاصلها: أن كل ســفر ال يؤمن فيه الهالك، ويشــتد فيه   (٢)
الخطر، فليس للولد أن يخرج إليه بغير إذن والديه؛ ألنهما يشفقان على ولدهما، فيتضرران 
بذلك. وكل سفر ال يشــتد فيه الخطر يحل له أن يخرج إليه بغير إذنهما، إذا لم يضيعهما؛ 

النعدام الضرر.
وبذا ال يلزمه إذنهما للسفر للتعلم، إذا لم يتيســر له ذلك في بلده، وكان الطريق آمًنا، ولم 
يخف عليهما الضياع؛ ألنهما ال يتضرران بذلك، بل ينتفعان به، فال تلحقه ســمة العقوق. 
أما إذا كان السفر للتجارة، وكانا مســتغنيين عن خدمة ابنهما، ويؤمن عليهما الضياع، فإنه 

يخرج إليها بغير إذنهما. أما إذا كانا محتاجين إليه وإلى خدمته، فإنه ال يسافر بغير إذنهما.
وفصل المالكية في الســفر لطلب العلم، بأنه إذا كان لتحصيل درجة من العلم ال تتوفر في 
ــنة ومعرفة اإلجماع ومواضع الخالف ومراتب القياس، كان  بلده، كالتفقه في الكتاب والس
له ذلك بغير إذنهمــا إن كان فيه أهلية النظر، وال طاعة لهما فــي منعه؛ ألن تحصيل درجة 
المجتهدين فرض على الكفاية، أما إن كان للتفقه على طريــق التقليد، وفي بلده ذلك، لم 
يجز له الســفر إال بإذنهما. وإذا أراد ســفًرا للتجارة يرجو به ما يحصل لــه في اإلقامة فال 

يخرج إال بإذنهما. الموسوعة الفقهية الكويتية ٧٠/٨ ـ ٧١.

=



الجـزء السادس: الحقوق  20

ويمنعاه من ســفر مطلًقا إال لما ال بّد منه، قال أبو ســعيد الخدري: قام 
رجــل من أهل اليمــن للنبي ژ فقــال: إني هاجــرت، فقال لــه النبي ژ : 
«هاجرت الشــرك، هل لك أحد في اليمــن؟ قال: نعم أبــواي، قال: فاذهب 
فاستأذنهما»(١)، هذا بعد نســخ وجوب الهجرة، وإن لم يتوصل أحد إلى دين 
اهللا في بلده وجبت عليه الهجرة ليتوصل فــي أي زمان كان ولو منعه والداه، 
فإن أطاق حملهما معه أو ترك لهمــا قائًما أو ما يقوم بهما، وإن لم يطق ذلك 
أو أبيــا من الخروج معــه تركهما ومضــى، وكذلك لهما منعه من األســفار 
للتجارة في البعيد أنه ليس لهما منعه من األســفار للتجارة في القرب، وهو 
كذلك بمعنى أنه ال يحســن لهما منعــه، ولكن إن منعاه لزمــه االمتناع وال 
يعصهما، وإذا لم يستغنيا عنه ولزمه ديون الناس وال يجد وفاء سافر وتركهما 
لمن دونــه كابنه وابن ابن أو مثله كأخ أو للمســلمين، وأمــا ديون اهللا فيقوم 

معهما وينوي خالصها إن لم يستغنيا عنه(٢).

ا�ا���� ا���$ ��� و#�ة   ����H  ١٤ 

ال يصح كيس من له أبوان أو واحد ـ أي: ظرفته وعدم سفهه وذلك كمال 
دينه ـ ومن ثم وجب تجديــد التوبة بعدهما، أي: بعــد موتهما أو بعد موت 
أحدهما فإنه يجــدد التوبة في حقه، ومعنى قول بعــض: التوبة بعد األبوين، 

أنها تجب بعدهما، أو معناه أن التوبة الكاملة ثابتة بعدهما.

وأما قبــل موتهما فقد تفســد بهما و«األثــران» عن الشــيخ أبي عبد اهللا 
محمد بــن بكر قال في «الديوان»: وذكر عن الشــيخ أبــي عبد اهللا محمد بن 
بكر ƒ أنه قال: التوبة بعد األبوين، وقال أيًضا: ال يصح كيس من له أبوان، 

رواه أبو داود في كتاب: الجهاد باب الرجل يغزو وأبواه كارهان ح: ٢٥٣٠.  (١)
شرح كتاب النيل وشفاء العليل ١٥/٥، كتاب اإليضاح ٥٦١/٢.  (٢)
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وقد قيل: إن دعوة الوالدين للولد بالبركة توسع الرزق، وشتمهما يضيقه، وفي 
«الديوان» أيًضــا قيل: لو حملهمــا على ظهــره أو أطعمهما أو ســقاهما أو 
أضجعهما على ظهره لم يتم حقوقهما، وذكر عن الشيخ أبي عبد اهللا محمد بن 
بكر ƒ أنــه أوصى رجًال ببر أمــه، فقال: لو حملتها علــى ظهرك إلى مكة 

فحججت بها ثم رجعت إلى منزلك ما أديت حقها(١).

 ١٥  �!� /� أ�
ن وا����

عقهما من أحزنهما، أي: أســاء إليهما وعصاهما ولــم يبرهما، وهذا أمر 
ا أو  شــاذ ألنهما قد يحزنان وهما ظالمان بإلزامهما الولد ما يعســر عليه جد

ما ال نفع لهما وال له فيه(٢).

ا�ا����  ١٦  #CJ إر�Iء 

من أصبح مرضًيا لوالديه أو أحدهما فتح له باب إلى الجنة، ومن أصبح 
مســخًطا لهما فتح له باب للنار، وفي رواية: «من أصبح مرضًيا ألبويه أصبح 
له بابان مفتوحان إلى الجنة، ومن أمســى فمثل ذلــك وإن كان واحد فواحد، 
ومن أصبح أو أمسى مسخًطا لهما أصبح له بابان مفتوحان إلى النار، وإن كان 

واحد فواحد، وإن ظلما وإن ظلما وإن ظلما»(٣).
ومعنى فتح باب إلى الجنة أو إلى النار تيســير عمل يوصل إلى الجنة أو 
النار كما يوصل الباب إلــى داخل، وذلك العمل هو اإلرضاء أو اإلســخاط 
فذلك تمثيل استعاري، أو شــبه العمل بالباب فاســتعار له لفظ باب بجامع 
اإليصال، ويجوز حمــل الفتح علــى الحقيقة يفتح الملك البــاب كما يؤمر 

شرح كتاب النيل وشفاء العليل ١٥/٥ ـ ١٦، كتاب اإليضاح ٥٦١/٢ ـ ٥٦٢.  (١)
شرح كتاب النيل وشفاء العليل ١٧/٥، كتاب اإليضاح ٥٦٢/٢.  (٢)
مصنف عبد الرزاق كتاب الجامع باب بر الوالدين ح: ٢٠١٢٨  (٣)
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بكتابة السيئات أو الحسنات وقد علم اهللا أنه ستمحى فيفتحه، فإذا تحول عن 
صفته التي فتح بهــا أغلق في حقه بما يمنعه من الدخــول دون غيره أو ترك 
مفتوًحا وال يطيق دخوله لو جاء، وإنما قلت ذلك ألنه يجتمع آالف مرضون 
آلبائهم وأمهاتهم وآالف مســخطون في وقت واحد وليــس للجنة إال ثمانية 

أبواب(١).

ا��� و��  K�ا�ا���� %  ١٧  د%ة 

ودعوتهما أحد من السيف، أي: تقطع خير الدنيا واآلخرة أكثر مما يقطع 
السيف الشيء، وكذا تقطع عنه شرهما إذا برهما(٢).

ودعــوة الوالد لولــده تخرق الســماوات واألرض؛ يعنــي أنها عظيمة 
ال تقوم لها الســماوات واألرض كأنها جســم حاد ينفذهمــا وال يعجز عن 
ثقبهما لقوته وشدة حده، ولوح بذلك إلى أنها توصل إلى الجنة في السماء 
الســابعة أو إلى النار تحت األرض، والمراد باألرض األرضون السبع، فأل 
فيها لالستغراق، وفيه دعوة األم أسرع ألنها أرحم من األب، ودعوة الرحيم 
ال تســقط، الرحيم بالياء كثير الرحمة، يعني أن من كان كثيرها ال تســقط 
دعوته سواء كان أما أو غير أم، وكلما كان أرحم كان أقرب إلى سرعة إجابة 

دعائه وعدم سقوطه(٣).

 ١٨  د%ة األم أ�OP إ��N$ و&�%���I �F &�%$ األب

دعوة األم أســرع إجابة وبرها على الوالد ضعفــان، وإذا دعواه فليجبهما 
كما في الحديث، وظاهره أنهما إذا اختلفا عليه اتبعها ما لم يكن الصالح مع 

شرح كتاب النيل وشفاء العليل ١٧/٥، كتاب اإليضاح ٥٦٢/٢، منهج الطالبين ٢٠٠/٢ ـ ٢٠١.  (١)
شرح كتاب النيل وشفاء العليل ١٧/٥، كتاب اإليضاح ٥٦٢/٢ ـ ٥٦٣.  (٢)

شرح النيل ١٩/٥ ـ ٢٠، كتاب اإليضاح ٥٦٣/٢.  (٣)
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األب، ولفــظ الحديث: «علموا بنيكم الســباحة والرمي ولنعــم لهو المؤمنة 
مغزلها، وإذا دعاك أبوك وأمك فأجب أمك»(١).

قال السخاوي: هو حديث حسن، ويقوم من مكانه لوالديه ويسلم عليهما، 
ولما دخل يعقوب على ابنه يوســف 6 لم يقم له، فأوحى اهللا إليه: تتعاظم 
يا يوســف أن تقف ألبيك فوعزتي وجاللي ال أخرجت من صلبك نبيا، ولما 
أوحى اهللا سبحانه إلى موســى: ﴿ z y x } | { ~ ے ﴾ [طه: ٤٤]، 
﴿ y x ﴾ أي: لفرعون ﴿ z } ﴾، قال: يا رب، أقــول له قوًال ليًنا وقد قال 
فيك ما قال؟ قال: إنه الذي رباك وأنا أولى بكفايته عنك، وعنه ژ : «ماذا على 
أحدكم إذا أراد أن يتصدق بصدقة أن يجعلها لوالديه إذا كانا مسلمين فيكون 

لهما أجرها ويكون له مثل أجرهما من غير أن ينقص من أجرهما شيء»(٢).

أو ا�+��وف ا�+��ح   C�S� �+9ا���� و��ا�  ١٩  أ/� 

على الولد طاعة والديه بفعل المباح واإلسراع في تنفيذه، وإن نهياه عن 
محرم أو مكروه وجب أن يطيعهمــا، وفي الحديث: «إن اهللا تعالى يوصيكم 
بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بآبائكم ثم يوصيكم باألقرب 
فاألقرب»(٣)، وهذا يــدل أن حق األم أعظم، وكذا قولــه ألبي هريرة: «أحق 
النــاس بك بحســن الصحبة أمك ثــم أمك ثم أمــك ثم أبــوك»(٤)، وكان 
أبو هريرة إذا غدا من منزله لبس ثيابه ووقف على أمه، فقال: السالم عليك 
يا أماه ورحمة اهللا وبركاتــه، جزاك اهللا عني خيًرا كمــا ربيتني صغيرًا، وترد 

سبق تخريجه.  (١)
رواه الطبراني في المعجم األوسط ح: ٦٩٥٠، وينظر: شرح كتاب النيل ٢٠/٥، كتاب اإليضاح   (٢)

.٥٦٣/٢
سنن ابن ماجة كتاب: اآلداب، باب: بر الوالدين ٣٦٦١  (٣)

رواه البخاري في كتاب: اآلداب، باب: من أحق الناس بحسن الصحبة ح: ٥٩٧١.  (٤)
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عليه: وأنت يا بني جزاك اهللا عني خيرًا كما بررتنــي كبيرًا، ثم يخرج، وإذا 
رجع فعل مثل ذلك(١).

ا��� %� ا�+��وف(٢) ا�ا����   6F5  ٢٠ 

إن نهيــاه عن معــروف؛ كتعلم وتعليم أو عــن ما يحتاج إليــه كالنكاح 
والتجــارة، أو أمراه بهجر غير مســتحق للهجر لم تجب عليــه الطاعة، لكن 
ال يكابرهمــا وال يعاندهما بل يطالبهما بلطف أن يجيــزا له، وليالطف لهما 
بتضرع حتى يردهما لمراده ال بمكابرة وتعاظم وتعالٍ عليهما في مخالفتهما، 
وله أن يفعل ما نهياه عنه من ذلك خفية عنهمــا إذا أمكنه اإلخفاء، وال بأس 
بإظهار ما هو طاعة في نفسه كتعلم العلم لكن ال يواجههما بالعناد، وقيل: إذا 
كان عنده علم ما يحتاج إليه أو زوجة أو سرية أو ما يكفيه من مال ونهياه عن 
االشــتغال بالزيادة كف والطفهما أن يجيزا له، وكذا إن كان من يعلم الناس 
ســواه كف عن التعليم والطفهما أن يجيزا، وأما ما كان كالصلوات الخمس 

وصوم رمضان والزكاة فليفعله جهًرا ولو كرًها.

وفي «الديوان»: إن نذر بطالق زوجته أو طلبه أبــواه إليه لم يلزمه الوفاء 
به، وال يضيق عليه أن يطيعهما فيه، وال يمنعاه عن طاعة ربه، وال طاعة لهما 
في ترك طاعتــه كتعلم العلم، فيتعلم ولو كرًها، وال ســّيما مــا كان من علم 
الحال والفور، وال إثم عليه في ذلك، وكذا إن لم يكن من يعلم الناس سواه، 
وكالصوم والصالة وغيرهما، ولو نفًال، يفعــل ذلك عند بعض ولو كرًها ولو 

ينظر: شرح كتاب النيل ٢٠/٥ ـ ٢١، كتاب اإليضاح ٥٦٤/٢.  (١)
قال الشــيخ أبو بكر الطرطوشــي في كتاب بر الوالدين: ال طاعة لهما في ترك سنة راتبة،   (٢)
كحضور الجماعات، وتــرك ركعتي الفجر والوتــر ونحو ذلك، إذا ســأاله ترك ذلك على 
الدوام، بخالف ما لــو دعواه ألول وقت الصــالة وجبت طاعتهمــا، وإن فاتته فضيلة أول 

الوقت. الموسوعة الفقهية الكويتية ٧١/٨.
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جهًرا، وبه قــال إبراهيم، وحرم منعهما، لكن إن منعــاه امتنع في الظاهر عن 
غير الفرض والطفهما أن يجيزا(١).

ا�ا���� �H 6#ك V�P ا��الل  $%�&  ٢١ 

يرى بعــض الفقهاء أنــه ليس للوالديــن منع ولدهما من كســب الرزق 
الحالل، فليكسبه ولو منعاه، وال إثم عليه، والصحيح أنه يجب عليه أن يمتنع 
ا، وليالطف أن يجيزا،  إذا منعاه عنه إذا كان زيادة ال يحتاجها إال أن يفعل سر
لكن إن منعاه فال يعاندهما جهًرا، وإن قلت: كيف صححت وجوب االمتناع، 
ومع قوله ژ : «أربعة ليس للوالدين فيهن طاعة: التواضع هللا تعالى، وكســب 
الحالل، وترك معونة الظالم، والغزو لغاز إذا فجأ المسلمين»؟(٢)، قلت: ألني 
حملت كسب الحالل على ما ال بّد منه، وأما الزيادة عليه فمباحة، فتمتنع إذا 
منعاه كســائر ما يمنعانه عنه من المباح الذي يؤدي تركه إلى هالك أو ضر أو 

فساد دين، وإن أدى كان من الواجب.

وحمل بعضهم كسب الحالل على ظاهره، فأباحه له، ولو منعاه ولم يكن 
ال بّد منه، ومثال التواضع هللا السجود بوجهه في التراب ويديه ورجليه وثيابه 

الحسنة، فال يمتنع إن منعاه(٣).

(٤)���Xد و/��و5$ ا��F�ك ا��H 6# ا����ا�  $%�&  ٢٢ 

ق الفقهاء بين طاعة الوالدين في ترك الجهاد إذا كان فرض كفاية، كما  يفر

ينظر: شرح كتاب النيل ٢٢/٥، كتاب اإليضاح ٥٦٤/٢.  (١)
لم أعثر عليه  (٢)

وينظر شرح كتاب النيل ٢٢/٥ ـ ٢٣، كتاب اإليضاح ٥٦١/٢.  (٣)
إذا أراد اإلنســان أن يأتي عمــًال له منه بد، ويكرهــه والداه، فال يحل لــه أن يأتيه إال بعد   (٤)
ا بهما، ومراعاة لحقهما، إال إن كان أبواه كافرين، ويكرهان هذا العمل؛  اســتئذانهما فيه، بر=
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في جهاد الطلب في الغالب، والجهاد إذا كان فرض عين كما في جهاد الدفع، 
فيوجبون الطاعة في النوع األول وال يوجبونها في النوع الثاني.

وكما ورد في الحديث السابق أنه ال تجب الطاعة في أربع، منها: «والغزو 
لغاز إذا فجأ المسلمين»، فإنه يجب عليه الدفع ولو منعاه، وال ينافي الحديث 
ما مر من أنه يجوز له عند «الربيع» الخــروج للجهاد، ولو كان غير متعين له 
إذا لم يحتاجــا إليه ألن هذا الحديث في أنه ال يطيعهما وإنما ســاغ «الربيع» 
ذلك ألن الجهاد فائدتــه تعود عليهما، إذ لو تغلب العدو لقتلهما، أو ســلب 
أموالهما، أو ضرهما أدخال به في نفاق أو شرك، ولم يوجب الخروج أو ألنه 
لم يتعين ولم ير أمارة الغلبة، وال في ترك العدو إذا فجأ المســلمين، فيجب 

عليه دفاعهم ولو منعاه.

وال يجوز له طاعتهما في معونة الظالم، فال يعينــه ولو أرادا إعانته، وال 
يجوز أن يطيعهما في ترك واجب، وال في فعل معصية، وال يخرج عن رأيهما 

وأمرهما إال إن تبين له الرشد في خالف رأيهما(١).

لما فيه من نصرة اإلسالم والمسلمين، كالجهاد والتفقه في الدين، والدعوة إليه ونحو ذلك، 
فإنه ال عبرة بإذنهما أو عدمه.

وخالف ســفيان الثوري في ذلك فقال: ال يغــزو إال بإذنهما ولو كانــا كافرين، لعموم 
األخبار التي ســيأتي ذكرها. وبناًء على هذا، فإنه لو أراد الولــد أن يخرج، لما يخاف 
عليــه الهالك منه، كخروجه إلــى غزو غير مفــروض عليه عيًنــا، أو أراد الخروج لما 
ال يخشى عليه الهالك منه، ولكن يخشى عليهما الضيعة، كمن أراد الخروج إلى الحج 
وأبواه معســران ونفقتهما عليه، وليس عنده من المال ما يفي بنفقــة الحج ـ من الزاد 
والراحلة ـ ونفقتهما، وكما إذا أراد الخروج لطلــب العلم في بلدة أخرى، أو للتجارة، 
وخاف على والديه الضيعة، فليس له أن يخرج إال بإذنهما. الموسوعة الفقهية الكويتية 

.١٥٦/٣
ينظر: شرح كتاب النيل ٢٣/٥، كتاب اإليضاح ٥٦٠/٢.  (١)

=
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�+FD/ وا���اءة �� ٢٣  وال�$ األ�

الوالدان كغيرهما في الواليــة والبراءة، والوقوف، والقيام بالقســط من 
األمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقول بالحق بال مداهنتهما وتســويتهما 
بغيرهما في الحق، ألن الناس فيه ســواء، ولكن يأمرهمــا وينهاهما وينصف 
منهما لغيرهما باللين، وإذا وجب عليهما حــد أو أدب أو حبس، فاألولى أن 
ض له أبوه، فاألولى أن ال يقتله، وإن  يلي ذلك غيره، وكذا في القتــال إن تعر
فعل ذلك فال بأس عليه، وقيل: ما لم يعرف حالهمــا عقد لهما الوالية حتى 

تصح براءتهما، وقيل: يتوقف حتى يعلم حالهما، وهو الصحيح.

وقيل: من لم يعرف منهما إال الجهــل وال معرفة لهما بالدين والورع فله 
أن يســتغفر لهما في حياتهما ال بعدها، وإنما صححت الوقوف لقوله تعالى: 
 Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿
Ñ ﴾ [اإلســراء: ٣٦]، ولقوله تعالى: ﴿ " # $ % & ' 
 6  5  4  3  2  1  0/  .  -  ,  +  *  )  (
 G  F  E  D  C  B  A  @  ?>  =  <  ;  :  98  7

I H ﴾ [النساء: ١٣٥].
فإذا توالهما من غير أن يظهر له منهما موجبها فذلك ركون وجور، كما أن 
اآلية دليل لوجوب البراءة منهما إذا فعال موجبها، ولكون الناس في الحق سواء، 
̄ ﴾ [اإلســراء: ٢٤]،   ® ¬ « ª © .... ﴿ :وأما عموم قولــه تعالــى
فمخصوص بالنهي عن االستغفار للمشــركين وبأدلة وجوب براءة األشخاص، 
والعلة الموجودة في الشــرك موجودة في الفاســق وهي الكفر العــام، وبقوله 
 w v u t s r q p o n m ﴿ :تعالى
z y x } ﴾ [المائــدة: ٨١]، فجعــل إيمانهــم كال إيمان حيث 
اتخذوا المشركين أولياء فجعلهم كالمشركين، فال يتولون كما ال يتولى المشرك، 
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سواء كان المشرك المتخذه وليا والده أو غيره، وأيًضا وقد صير االتخاذ للمشرك 
وليا كالشــرك وهو نفاق، فالنفاق كالشرك، فالوالد كالمشــرك في عدم الوالية 
وثبوت البراءة، واستدل من أباح والية الوالدين إذا لم يظهر منهما موجب براءة 
̂ ﴾ [التوبة: ١١٤]،   ] \ [ ZY X W V U T S R ... ﴿ :بقولــه
حيث تعلق البراءة بتبين أنه عدو هللا، فإذا لم يتبيــن له حال والديه توالهما كما 
استغفر إبراهيم لوالديه وأنجز له الوعد به ولم يمنعه من إنجازه ولم يتركه حتى 
تبين له أنه عدو هللا، فكذا هذا الذي لم يعلم حال أبويه يتوالهما حتى يتبين له. 
ولو اختلف التبين لــه والتبين إلبراهيم فإن التبين له هــو تبين كبيرة له منهما، 
وذلك أخذ بظاهر اللفظ من تعليق اإلمســاك عن الواليــة بالتبين، وخص ذلك 
بالوالدين، ألن آية إبراهيم في أبيه، فال يــرد على صاحب هذا القول أن يجري 

ذلك في كل من لم يعلم حاله، والصحيح ما ذكرت من الوقوف(١).

ا����� ٢٤  إ�FZر /��KJ ا�ال�$ �

إن توالهما أظهر لهمــا مقتضاها، أي: مقتضى الوالية، أي: ما تســتلزمه 
الوالية من الترحم الدنيوي واألخروي، فالمراد بقوله: وإن توالهما وإن ثبت 
عنده وجوب واليتهما فاعتقدها في قلبه وتوالهمــا والية قلبية وإال فالترحم 
هو الوالية اللسانية نفسها، فالمراد: الوالية القلبية ويظهر مقتضاها في لسانه، 
ويخفي البراءة، أي: في عكس الوالية الذي هو البراءة، والظاهر أنه إن وقف 
فيهما وقد علم أنهما يكرهان الوقوف فليخــف عنهما ما يعلمان به أنه واقف 
فيهما، فالظاهر أن له أن يظهر لهما ألفاظ الواليــة تقية ويريد غير األلفاظ أو 

يريد غيرهما(٢).

ينظر: شرح كتاب النيل ٢٣/٥ ـ ٢٥، كتاب اإليضاح ٥٦٥/٢ ـ ٥٦٦، منهج الطالبين ٢٨/٩.  (١)
ينظر: شرح كتاب النيل ٢٥/٥، كتاب اإليضاح ٥٦٧/٢.  (٢)
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��+�ا�ا���� �+,��$ ا�+�  ��9  ٢٥ 

على المسلم أن يهجر والديه إذا هجرهما المســلمون أو إمام المسلمين 
ين، ومنع حق، وقتل نفس محرمة بال توبة،  بموجِب الهجران، كطعن في الد
ونشــوز عن زوج، وشــاورهم في صلتهما إن احتاجا، وإال فال يصلهما وال 
يشــاور في صلتهما ويتركهما، فإن منعوه كف، وإن هاجرهما على ذلك إمام 
ين، والحق يقبل  الجور أو جماعة الجور فكذلك ألن ذلك منه حق ونصر للد
من كل من جاء به، وقد قال ژ : «يؤيد اهللا هذا الدين بأقوام ال خالق لهم»(١)، 
وتجب إعانة من يؤيد الدين ولوجوب طاعة األمير فيما ليس معصية مما فيه 
صالح العامة وتدبيرها، وال ســّيما في أمر اإلسالم، وهذا وارد في الحديث، 
ين وفي حل ما أبرموا من ذلك إهانة  وألن في مهاجرتهما على ذلك تقوية للد
له بقدر ما قووا بخالف ما إذا واصلهما قبل أن يهاجــروه، وألن أئمة الجور 

نائبة في الحق إذا أتوا به عن أئمة العدل.

وقيل: ال تلزمه صلتهما حتى يتوبا ولو لــم يهاجروهما، وإن هاجروهما 
ا عنهم، وإن  بموجبه عندهم كما يعذرون ال بموجبه في الواقع واصلهما ســر

أراد جهًرا فليشاورهم(٢).

�,F+� /� ا��ق�GHا���� وا�  $�.  ٢٦ 

إن اســترقا والديه ـ أي: اتخذا رقيقين، أي: مملوكين ـ واصلهما بنفســه 
وماله وجاهــه، مثال مواصلته إياهما بنفســه أن يخدمهما فيمــا احتاجا إليه، 
ويخدم لســيدهما خدمتهما ويســتريحا، ومثال مواصلتهما بماله أن يعطيهما 
ما طلباه وما يفرحان به ولو لم يطلباه، ويحسن إلى سيدهما ليرفق عليهم في 

سبق تخريجه.  (١)
ينظر: شرح كتاب النيل ٢٦/٥ ـ ٢٧، كتاب اإليضاح ٥٦٧/٢.  (٢)
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الخدمة وغيرهــا وليعتقهما أو يكاتبهما أو يدبرهما إلــى وقت قريب، ومثال 
ين بأي  نفعهما بجاهه أن يكلم ســيدهما في الرفق بهما أو في تصييرهما حر
وجه مع طيب نفس الســيد، وأعتقهما بما قدر من شرائهما، أو من أن يملكه 
مالكهما إياهما هبة أو أجرة خدمة يخدمها له أو بغير ذلك من وجوه الملك، 
فإنه إذا كان مالًكا لهما عتقا أو من أن يطلــب من مالكهما أن يعتقهما أو من 

أن يعطي له شيًئا أو يفعل له شيًئا فيعتقهما(١).

إذا �Pن اال�� %�ً�ا ا�ا����   $�.  ٢٧ 

ين أو عبدين حتــى وإن كان هو عبًدا  يصل الولد والديه ســواء كانــا حر
مســترقا بما ال يضر به مالكه من خدمة ببدنه بعد الفراغ من شغل سيده ولو 
بال إذن منه ما لم يمنعه سيده من ذلك، وإن منعه فليمتنع؛ ألنه مملوك له فهو 
له ال لنفســه، وإنما ســاغ له ذلك بــال إذن ألن النفوس تســمح فيما يفعل 
مماليكها لغيرها مما يقل بدون أن يتركوا أشغالهم، كما أجازوا قبول عطيتهم 
مما جعل في أيديهــم كغلة جنان جعل فــي أيديهم، وغلة غنــم إذا كان في 
الجنان، أو في الغنم، أو جاء بشــيء منها ال مما دخل دار سيده، وإذا كان له 

مال على القول بأن العبد يملك المال فليواسهما منه(٢).

ذً��(٣) أو /ٴ  ��ً��/ �Iً�/ �I�/ إذا ا���� � ��ا�  ��D,� �/  ٢٨ 

إن مرض الوالدان مرًضا معدًيا كالجذام أو الجدري مما يعدو أو يستقذر، 

ينظر: شــرح كتاب النيــل ٢٧/٥، كتاب اإليضــاح ٥٦٧/٢، جامع أبي الحســن البســيوي   (١)
١٢٢٢/٢ ـ ١٢٢٣.

ينظر: شرح كتاب النيل ٢٧/٥ ـ ٢٨، كتاب اإليضاح ٥٦٧/٢ ـ ٥٦٨.  (٢)
اختلف الفقهاء في إثبات العدوى أو نفيها على التفصيل التالي:  (٣)

=أوًال: ذهب جمهور العلماء إلى أن المرض ال يعدي بطبعه، وإنما بفعل اهللا وقدره، وقد ورد
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وإن عرض جدري باشــرهما مجدورين، ألن الجدري ال يتكرر أو كان فيهما 
ما يســتقذر مطلًقا، أو عجزا عن الذهــاب للكنيف، واســاهما بماله وجاهه 
ونفسه من غير أن يظهر لهما كراهة أو ضجًرا أو استقذاًرا، ومن غير أن يغطي 
على أنفه من رائحة منهمــا، إن لم يخف تلفها، أي: تلف نفســه، وإن خاف 

تلف نفسه فتنجيتها أولى من تنجية نفس غيره، ولو نفس والديه.
وفي «التــاج»: يؤثــر أبويه على نفســه ويعالجهمــا إذا مرضــا، ويديم 
محاضرتهما إن أمكنته، وإال أدام عيادتهما ويشــيع جنازتهما إذا ماتا ويحضر 

مواراتهما ويواصل زيارتهما.
ويجوز اعتقــاد أن المرض يعدو لكنــه يعتقد أنه يعدو بــإذن اهللا، وإنما 
المحرم أن يعتقد أنه يعدو بنفســه، وحديث: «ال عــدوى»(١) إنما هو في هذا 
م المجذوم  بدليل ال ينزل هائم علــى مصح والضرر ال يحل، وحديــث: «كل

وبينك وبينه كذا»(٢).

عنه ژ فيما رواه البخاري بسنده: «ال عدوى وال طيرة وال هامة وال صفر، وفر من المجذوم 
كما تفر من األســد»، كما ورد عنه قوله ژ فيما رواه مسلم بســنده: ال يورد ممرض على 
مصح، قال النووي: قال جمهور العلماء: يجب الجمع بين هذين الحديثين وهما صحيحان، 
وطريق الجمع أن حديث: «ال عدوى» المراد به نفي ما كانــت الجاهلية تزعمه وتعتقده أن 
المرض والعاهة تعــدي بطبعها ال بفعل اهللا تعالــى، وأما حديث: «ال يــورد ممرض على 
مصح»، فأرشــد فيه إلى مجانبة ما يحصل الضرر عنده في العادة بفعــل اهللا تعالى وقدره، 
فنفى في الحديث األول العدوى بطبعها، ولم ينف حصول الضرر عند ذلك بقدر اهللا تعالى 

وفعله، وأرشد في الثاني إلى االحتراز مما يحصل عنده الضرر بفعل اهللا وإرادته وقدره.
ثانًيا: ذهب عمر ƒ وجماعة من السلف، وعيسى بن دينار من المالكية إلى القول بنفي العدوى.

ثالًثا: ذهب فريــق من العلماء إلى القول بإثبات العدوى، واســتدلوا باألحاديث الســابقة. 
الموسوعة الفقهية الكويتية ١٧/٣٠ ـ ١٩.

رواه البخاري كتاب الطب باب الجذام ومسلم كتاب السالم باب: ال عدوى، وال طيرة، وال   (١)
هامة، وال صفر، وال نوء، وال غول، وال يورد ممرض على مصح، ح: ٢٢٢٠.

لم أجده بهذا اللفظ، وروى مسلم في كتاب السالم باب اجتناب المجذوم ونحوه ح: ٢٢٣١   (٢)

=

=
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�+FHق وا���� ��� /�% �/ ��ا�  $�H  ٢٩ 

التوبة مــن العقوق في حيــاة الوالدين تكون بالندم واالســتغفار وطلب 
الصفح والمغفرة من الوالدين، أما إن ظل الولد على عقوقه إلى موتهما فليس 
أمام الولد العاق إال الندم واالستغفار واإلحســان لقريب لهما وصديق لهما، 
واالســتغفار لهما إن توالهما، وقضاء ديونهما سواء كانت حقوًقا هللا أو حقوًقا 
للعباد، وإنفــاذ وصيتهما والصدقة عليهمــا، فإذا فعل ذلك فقــد برهما بعد 
موتهما، وفي بعض الروايات: من برهما إذا ماتا أن يصلي عليهما ويســتغفر 

لهما وينفذ عهدهما ويواصل الرحم التي ال توصل إال بهما.

روى اإلمام أحمد بسنده عن أبي أسيد صاحب رسول اهللا ژ وكان بدريا 
وكان موالهم قال: قال أبو أســيد: بينما أنا جالس عند رسول اهللا ژ إذ جاءه 
رجل من األنصار فقال: يا رســول اهللا، هل بقي علي من بر أبوي شــيء بعد 
موتهما أبرهما به قال: «نعم، خصال أربعة: الصالة عليهما، واالستغفار لهما، 
وإنفاذ عهدهمــا، وإكرام صديقهمــا، وصلة الرحم التــي ال رحم لك إال من 

قبلهما، فهو الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما»(١).
هما بعد  ى هذه الحقوق بعد موتهمــا فقد برفإن عقهما قبل موتهمــا وأد

التوبة واالستغفار من تضييع حق عظيم وهو حقهما(٢).

ا�ا����  �� CJ# 6# ٣٠  /� ورد 

قد قيل: لو لم يذكر اهللا حقهما ولم يأمر به لعرف من العقل، فكيف وقد 

بلفظ: كان في وفــد ثقيف رجل مجذوم فأرســل إليه النبي ژ: «إنا قــد بايعناك فارجع»، 
وينظر: شرح كتاب النيل ٢٧/٥ ـ ٢٨.

رواه اإلمام أحمد في مسند الشاميين ح: ١٥٦٢٨.  (١)
ينظر: شرح كتاب النيل ٢٩/٥، كتاب اإليضاح ٥٦٨/٢.  (٢)

=
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ذكره فــي جميع كتبه وعــن بعض العلماء: مــن دعا لوالديه بعــد الصلوات 
الخمس فقد أدى حقهما بعد موتهما، وذكــر أن من أدى عنهما دينًا أو وصية 

فقد برهما وليتب.

وذكر بعض الصحابة أنه إن بر أخت أمه أو أم أمه فقد بر أمه بعد موتها، 
وإن لم يفعل شيًئا من ذلك، لكن ندم عن العقوق واستغفر، فذلك توبة، فإن 
شــاء اهللا قبلها، ومن حج عن والده بعد وفاته كتب اهللا لوالده حجة وكتب له 
براءة من النار. وروي أن اهللا كلم موســى ‰ ثالثة آالف كلمة وخمســمائة، 
فكان آخر كالمه: يا رب أوصني، فقال: أوصيك بأمك حســًنا، قال له ســبع 

مرات، قال: حسبي، قال: يا موسى أال إن رضاها رضاي، وسخطها سخطي.

وبات ابن المنكدر يكبس رجل أبيه وبات آخر يصلي، وقال: ما تســرني 
ليلة ذلك المصلــي بليلتي. ومن وقر أباه أطيل أيامــه، ومن وقر أمه رأى في 

بنيه ما يسره، وقيل: من عق والديه عقه ولده(١).

 ٣١  %X� �[ األم %� �[ األب

حق األم أعظم من حق األب لما قاســته، إذ كان داخــل بطنها، وإذ كان 
خارجه من أمره، والحال أنه ال قدرة له على دفع أو جلب، وألن اهللا تعالى قد 
ذكر في معرض حقها ما لم يذكره في حــق األب، وهو أنها حملته وهًنا على 
وهن، وبعد وضعها يالزمها للرضاع وال ينفصل عنها في عامين، وأنها حملته 
كرًها ووضعتــه كرًها، يعني أن كونه فــي بطنها ومقامه فيــه حتى تضعه أمر 
صعــب عليها، وكــذا وضعه صعب شــاق، ولحديــث أبي هريــرة، إذ قال: 
«يا رســول اهللا من أحق الناس مني بحق الصحبة؟ قال: أمك، فقلت: ثم َمْن؟ 

ينظر: شرح كتاب النيل ٢٩/٥ ـ ٣٠، منهج الطالبين ٣٠/٩.  (١)
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قال: أمك، قلــت: ثم َمْن؟ قال: أبوك ثم األقرب فاألقــرب»(١)، وحديث: «إذا 
دعاك أبوك وأمك فأجب أمك»(٢)، وفــي رواية: «قال ألبي هريرة: أحق الناس 
بك بحق الصحبة أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك»(٣)، وقيل: األب أعظم ألنه 
المأخوذ بمؤونته كلها وبجنايتــه التي هي دون الثلث بال أمــره إذا كان غير 
بالغ، ويجاب بأن ذلك إنما هو في مقابلة كون كسبه ألبيه في الحكم الظاهر، 
وألن له نزع ماله بالحاجة كذا ظهر لــي في التعليل والجواب، ومما رجح به 
األب أنه يتولى بوالية األب ويوقف فيه ببراءة األب وبالوقوف فيه وأنه يحكم 
ج  عليه بحكم أبيه في الطهارة والنجاســة من البلــل، وأن األب هو الذي يزو
بنته وما ملكتــه ال األم، وأن الولد يســبى ويملك بالنظر إلى أبيه المشــرك 
ويجاب بأنه ال مشــقة عظيمة في ذلك على األب إال السبي لولده ففيه مشقة 

لكن ليس بيده وال بإذنه، وعن الحسن: حق الوالد أعظم، وبر الوالدة ألزم.

وفي «الديــوان»: اختلــف المشــايخ أبو القاســم وأبو خــزر يغلى بن 
زلتاف ^ أيهما أعظم حقا؟ فقال أبو القاسم: األم أعظم حقا، وقال أبو خزر: 

األب أعظم حقا(٤).

وجاء في منهــج الطالبين: وحق األم أعظم وجوًبا مــن حق األب؛ ألنها 
حملته في بطنها، وغذته بلبنها وربته في حجرها، وضمته إلى صدرها، وأولته 
ا، وال حيلة، وال دفًعا، وال رفًعا، وال  الخير. وهو ال يقدر لنفسه نفًعا، وال ضر

وضًعا. تنميه وتسهر، وتخدمه وال تضجر(٥).

سبق تخريجه.  (١)

سبق تحريجه.  (٢)

سبق تحريجه.  (٣)
ينظر: شرح كتاب النيل ٣٠/٥ ـ ٣١.  (٤)

منهج الطالبين ٢٨/٩، كتاب اإليضاح ٥٦٨/٢.  (٥)
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(١)��ا� ا�ا���� #6 /�ل   ]�  ٣٢ 

قيل: جاء رجل إلى النبي ژ ، ومعه شيخ هرم. فقال: يا رسول اهللا هذا أبي 
احتاج مالي. فسأل رسول اهللا ژ الشيخ الهرم. فقال: يا رسول اهللا سله هو، إال 
ما أنفق علي وعلى عماته. ثم سكت رسول اهللا ژ هنيهة. ثم هبط جبريل ‰ 

فقال: «يا محمد سل الشيخ عن أبيات»، قالها في نفسه، ما سمعتها أذناه.

يشترط لوجوب اإلنفاق على األصول ما يأتي:  (١)
أ ـ أن يكون األصل فقيًرا أو عاجًزا عن الكســب، فال يجب علــى الفرع نفقة أصله إن كان 
أصله غنيا أو قادًرا على الكســب، ألنها تجب على ســبيل المواســاة والبر، والقادر على 

الكسب كالموسر مستغن عن المواساة، وبهذا قال المالكية والحنابلة والشافعية في قول.
وقال الحنفية والشافعية في األظهر كما قال النووي وهو قول بعض المالكية: إن كان األصل 
فقيًرا قادًرا على الكسب تجب نفقته على فرعه كذلك، ألن اهللا تعالى قد أمر باإلحسان إلى 
الوالدين، وفي إلزام اآلباء التكســب مع غنى األبناء ترك لإلحسان إليهم وإيذاء لهم، وهو 

ال يجوز.
ب ـ أن يكون الفرع موســًرا وهذا باتفاق الفقهاء، أو قادًرا على التكسب وهو ما ذهب إليه 
الحنابلة وهو األصح عند الشــافعية، والرواية التي جزم بها صاحــب الهداية عند الحنفية، 
وأن يكون في ماله أو كســبه فضل عن نفقة نفســه وولده وامرأته، فإن لم يفضل منه شيء 

ال تجب عليه النفقة.
وقال المالكية: ال يجب على الفرع المعسر التكسب لينفق على والديه، وهو مقابل األصح 
عند الشــافعية، وقال الحلواني من الحنفية: إذا كان االبن فقيًرا كســوًبا وكان األب كسوًبا 
ال يجبر االبن على اإلنفاق عليه ألنه كان غنيا باعتبار الكسب فال ضرورة في إيجاب النفقة 

على الغير.
ج ـ اتحاد الدين بين المنِفق والمنَفق عليه، وهو المذهب عند الحنابلة، ألن النفقة مواســاة 
على ســبيل البر والصلة، فلم تجب مع اختالف الدين، كنفقة غير عمودي النسب، وألنهما 

غير متوارثين فلم يجب ألحدهما على اآلخر نفقة بالقرابة.
وقال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في رواية: اتحاد الدين ليس شرًطا لوجوب نفقة 
األصل على الفرع، فتجب النفقة عليه وإن اختلف دينهما؛ وألنه ليس من اإلحسان وال من 
المعروف أن يعيش اإلنســان في نعم اهللا تعالى ويترك أبويه يموتان جوًعا لوجود الموجب 

وهو البعضية. الموسوعة الفقهية الكويتية ٧٥/٤١ ـ ٧٦.
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فقال رسول اهللا ژ للشيخ: «أنشدني أبياًتا قلتها ما سمعتها أذناك».

فقال الشــيخ: لم يزل اهللا يزيدنا بك يقيًنا يا رســول اهللا. واهللا ما سمعتها 
أذناي، ثم أنشأ يقول:

يافًعا ومنتــك  مولوًدا  تعل بمــا أجبي عليــك وتنهلغذوتك 

قيل: فلما ســمع رسول اهللا قيل: فلما سمع رســول اهللا ژ األبيات، أخذ 
بتالبيب الغالم. وقال له: «أنت ألبيك يا مربع»(١).

ا���� #6 /�ل و��9+�(٢)� ٣٣  /� ال ��ز �

حق الوالديــن في مال الولد، ويقال: أيما رجل أخــذ من مال ولده، نفقة 
على نفســه، أو قضى به دينه وهو غني عنه، كان مال ولده ذلك من أي وجه. 
فإذا لم يأذن لــه فيه ولده، فهو دين على أبيه، قبــل ميراثه. فإن كان على أبيه 

دين، قضى الدين الذي على أبيه، قبل دينه.

وقال آخرون: ما أخذ األب من مال ابنه فهو له.

رواه الطبراني بــاب الميــم ح: ٦٥٧٠، وينظر: منهــج الطالبين ٣٥/٩ ـ ٣٦، وشــرح النيل   (١)
٣٢/٥ ـ ٣٣، جامع أبي الحسن البسيوي ١٢٢١/٢، جوابات السالمي ٤٨٦/٥.

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوالد ال يأخذ من مال ولده شيًئا إال إذا احتاج إليه.  (٢)
قال الحنفية: إذا احتاج األب إلى مال ولده، فإن كانا في المصــر واحتاج الوالد لفقره أكل 
بغير شــيء، وإن كانا في المفازة واحتاج إليه النعدام الطعام معــه فله األكل بالقيمة، نص 

على ذلك ابن عابدين.
وذهب الحنابلة إلى أن لألب أن يأخذ من مال ولده ما شــاء ويتملكه مع حاجة األب إلى 

ما يأخذه ومع عدمها، صغيًرا كان الولد أو كبيًرا بشرطين:
أحدهما: أن ال يجحف باالبن وال يضر به، وال يأخذ شيًئا تعلقت به حاجته.

الثاني: أن ال يأخذ من مال ولده فيعطيه ولده اآلخر. نص عليه أحمد في رواية إسماعيل بن 
ســعيد، وذلك ألنه ممنوع من تخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفســه فألن يمنع من 

تخصيصه بما أخذ من مال ولده اآلخر أولى. الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٠٢/٤٥.
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وعن أبي عبد اهللا: لألم في الولــد ما لألب، أن تأكل من ماله وتنزع. ولها 
أن تربي ولدها، إن أحب ذلك، حتى يبلغ. وإن تزوجت، فليس لألب نزعه(١).

�H�D� !� �� إال� �إن � ��ا�!�  _� ٣٤  KD!a و�S5$ ا�`

كذلك قيل في شــيخ كبير، ال مال له. وله بنــات ال مال لهن. وطلب أن 
يعملن، وينفقن عليه، ويكترين له منزالً، يســكن فيه: إنه ال بّد لهن من نفقته 

وكسوته، إذا كن يقدرن على ذلك.

وأما المنــزل، فإن اتفقن على أن يســكن مــع كل واحــدة منهن، بقدر 
حصتها. ورضي بذلك منهن. فذلك إليه. وإن لم يــرض بذلك، فليأخذن له 
منزالً يسكن فيه. وكذلك القول في األم، وإن كان لألب أو األم عصبة، يرثون 
مع البنــات. فعلى كل واحد منهم مــن المؤونة، بيع الوالد مــال ولده بقدر 

ميراثه(٢).

ا�ا�� /�ل و��ه  E��  ٣٥ 

اختلفوا في بيع الوالد مال ولده، فبعــض أجازه. ولم يجزه آخرون، فمن 
أجاز بيعه، أثبته علــى الولد، كان األب غنيا، أو فقيــًرا، إال أنه إذا كان األب 

غنيا، ضمنوه الثمن للولد.

وإن كان األب فقيًرا، لم يضمنوه شيًئا. وأجازوا له إبراء نفسه، مما ضمنه، 
من مال ولده، كان مــن ثمن ماله، أو ديــن عليه من وجه آخــر، تعلق عليه 
ضمانــه. وأجازوا له نــزع ماله منه. ويملكــه عليــه، كان األب غنيا عنه، أو 
محتاًجا إليه، ما لم يثبــت في الحكم، أنــه ضرار من الوالــد بالولد؛ لقول 

ينظر: منهج الطالبين ٣٦/٩.  (١)
ينظر: منهج الطالبين ٣١/٩.  (٢)
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النبي ژ «أنت ومالك ألبيــك»(١)، وبقوله ‰ : «أفضل مــا أكل الرجل من 
كسبه، وولده من كسبه»(٢).

 V U T S R Q ﴿ :وكان سفيان بن عيينة، يحتج بقوله تعالى
 d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W
f e... ﴾ [النور: ٦١]، من ذكر جميــع القرابات، ولم يذكر الولد. 
ودخل في المعنى، في قولــه: ﴿ ` c b a ﴾، فلم يفرد ذكر بيت 
 y x w v u t s r q ﴿ :الولد، عن بيت أبيه. وقوله تعالى
z } | { ~ے ¡ ¢ £ ¤ ﴾ [آل عمران: ٣٥]، وال ينذر اإلنسان إال 

بما يملك.

واحتج من لم يجز ذلك بقوله ژ: «ال يحل مال امرئ مســلم إال بطيب 
نفســه»(٣)، وما جّره اإلرث واســتحل بالبيع والهبة والصدقة، ومثل هذا من 

الروايات كثير(٤).

ا�� /� /�ل و��ه�� C�� �/  ٣٦ 

واختلفوا في هبة الوالد مال ولده وبراءته، من جميع حقوقه، وأخذ الوالد 
من مال ولده، وانتزاعه مــال ولده، فبعض الفقهاء أجاز ذلك، وبعض لم يجز 

له إال الكسوة والنفقة، إذا كانوا فقراء.

وكذلك إن كان باألب حاجة شــديدة للتزويج وخاف العنت، فقد جوزوا 
له أيًضا أن يتزوج من مال ولده، ويزيل عن نفسه العنت بال مضرة، على الولد 

سبق تخريجه  (١)
سنن أبي داود كتاب التجارات باب الحث على المكاسب ح: ٢١٣٧.  (٢)

رواه البيهقي في السنن كتاب الغصب باب من اغتصب لوًحا فأدخله في سفينة ح: ١١٢٢٠.  (٣)
ينظر: منهج الطالبين ٣٧/٩، ٣٨.  (٤)
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في مالــه، وكل ما يكون من مؤونة األب، التي ال بّد لــه منها مثل زوجة، أو 
خادم، فيحكم على الولد بذلك، وأما الدين والحج، وكل شيء غير المؤونة، 

فال يلزم الولد(١).

��Dا�� .�اق ا�ا�  c3٣٧  أ 

قال أبو الحــواري 5 : ليــس لوالد الصبيــة، أن يأخــذ صداقها، قبل 
بلوغها، دخل بهــا الزوج، أو لم يدخل، قيل له: أليس قــد أجازوا للوالد: أن 

يأخذ من مال ولده؟

قال: ذلك في غير هــذا. وأما هذا خاصة، فليس يحكــم به على الزوج، 
على نحو هذا من اللفظ، في الزيادة والنقصان. وأما المعنى هكذا.

وعنه 5 : إنه إذا أبــرأ الوالد لزوج، من حق ابنته، مــن غير انتزاع من 
الوالد له، فالزوج ال يبرأ، وإن انتزعه قبل، ثم أبرأ الوالد الزوج من بعد، برئ 
الزوج منه، كانــت ابنته صغيرة، أو كبيرة، وقد أجــازوا للوالد: أن يقبض من 

حقوق أوالده الصغار غير الصداق(٢).

ا�ا�� /�ل و��ه  ٣٨  ا�5
اع 

قال أبو محمد 5 : اختلف أصحابنا، في مال الولد، هل لألب أخذه في 
حياته، وتملكه عليه، أو تملك شيء منه؟

فقول: انتزاع لــألب أخذه، وإن كان موســًرا، وقول: ال يجــوز، إذا كان 
موسًرا. فإن أخذه، كان ضامًنا، وقول أبي الحواري: االنتزاع ال يكون إال فيما 
يتلفه. وأما ما كان عينه قائمة، فينقله إلى ملكه، نحو الدار واألرض والنخل، 

ينظر: منهج الطالبين ٣٨/٩ ـ ٣٩، الضياء ١٢١/١٤ ـ ١٢٢.  (١)
ينظر: منهج الطالبين ٤٠/٩.  (٢)
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فال يصــح االنتزاع فيــه، وقول: ال يجوز لــه إال نفقته وكســوته، يفرضها له 
الحاكم، إذا كان موسًرا واألب معسًرا، وهذا القول أنظر(١).

 ٣٩  أ��eم اال�5
اع

وانتزاع الوالد مال ولده، وأخذه له، على ثالثة أقسام، ضرار، واضطرار، 
واختيار، فالضرار ال يجوز. وهو أن يكون غنيا عنه، ويقصد ضرار ولده. وقد 
ســماه بعض المســلمين: اللص، وأما االضطرار، فهو جائــز. وهو أن يأخذ 

ما يحتاج إليه، والثالث: االختيار. وهو الذي يقع فيه االختالف.

وســئل العالء بن أبي حذيفة: عما ينزع الوالد من مــال ولده، والولد 
بالغ، من غير حاجة من الوالد إلى مال الولد، أو من حاجة. والولد معتزل، 
أو غير معتزل، فأما الذي ال يختلــف فيه، فإنه إذا احتــاج الوالد إلى مال 
الولد، وأمــا الذي يختلف فيــه، فالذي ال يحتــاج إليه، فمنهــم من قال: 
ال يحال بيــن الوالد ومال ولده، ومنهم من حال بينــه وبين ذلك، من غير 

حاجة، وبه نأخذ(٢).

ا�� /� ا��,�ف #6 /�ل و��ه�� �Pا��� ED/  ٤٠ 

قيل: إن للحاكم أن يحول بين الوالد ومال ولده، فإن باعه جاز بيعه، فإن 
كان ثمنه معه وقف في نفقة الولد، إن كان صغيًرا مع أمه، وهي مطلقة، إن لم 
يكن األب ثقة. وإن كان األب ثقة أوقف في يده، وأجرى هو على ولده نفقته 

منه، أو من عنده(٣).

ينظر: منهج الطالبين ٤٦/٩، الضياء ١٥٠/١٤.  (١)
ينظر: منهج الطالبين ٥٠/٩.  (٢)
ينظر: منهج الطالبين ٥٣/٩.  (٣)
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(١)��SD� ا�� /�ل و��ها�  E��  ٤١ 

وعن أبي عبد اهللا 5 في رجل باع لنفسه مال ابنه وهو صغير. فلما بلغ 
طلب ماله، قال: إن كان المال بحاله، في يد الوالد، فإنه يدركه، إذا طلبه. وإن 
أزاله الوالد من ملكه وكان للوالد مال، فله أن يأخــذ منه، مثل ما أخذ أبوه، 
من ماله. وإن باعه لغيره، أو تزوج به، أو افتض جاريته. فهذا جائز للوالد، في 
مال الولــد. وال يلزمه حد في وطء أمة ولده، من قبــل أن ينزعها منه. وعتقه 

إياها جاز، كان الولد صبيا أو بالًغا(٢).

ا�ا��  K�% ��ا�  ٤٢  د�� 

قال أبو ســعيد 5 فيمن عليه لولــده دين، فمات، ولــم يوص البنه 
بدينه: إنه إن لــم تكن للولد بينة بحقه، وال قدر علــى بلوغ حقه، من مال 
والده، إال أن يأخذ على خفية، فله ذلــك. ويعلم الورثة في ما بينه وبينهم، 
أنه قد أخذ حقه. فلعله تكون لهم حجة، أو يعطوه حقه، ذلك إن كان الذي 

يأخذه يعلم به الورثة.

أما شراء الولي مال المحجور لنفسه أو بيع ماله له، فقد اختلف الفقهاء فيه، فذهب المالكية   (١)
إلى أنه يجوز لألب أن يشــتري من نفسه البنه الصغير، وأن يشــتري لنفسه من ماله إن كان 
ذلك نظًرا للولد، وقال الشافعية: لألب والجد فقط بيع مال الصغير لنفسه وبيع ماله للصغير، 
ألنهما ال يتهمان في ذلك لكمال شــفقتهما، وإن كان غيرهما لــم يجز، ألنه متهم في طلب 
الحظ لــه في بيع ماله من نفســه، فلم يجعل ذلك إليــه، وقال الحنابلة وزفــر من الحنفية: 
ال يصح أن يبيع ولي المحجور من مال المحجور لنفسه أو يشتري من ماله لنفسه ألنه مظنة 
التهمة، إال األب فإن له ذلك، ويلي طرفي العقد، ألنه يلي بنفسه، والتهمة منتفية بين الوالد 

وولده، إذ من طبعه الشفقة عليه والميل إليه، وترك حظ نفسه لحظه، بخالف غيره.
وقال الحنفية: لألب شــراء مال ولده لنفســه وبيع ماله لولده بمثل القيمة أو بما يتغابن الناس 
بمثله، فإن اشترى مال ولده فال يبرأ عن الثمن حتى ينصب القاضي لولده وصيا يأخذ الثمن من 

أبيه، ثم يرده عليه ليحفظه للصغير، دفًعا للتهمة عن األب. الموسوعة الفقهية الكويتية ١٦٤/٤٥.
ينظر: منهج الطالبين ٥٣/٩.  (٢)
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وإن كان ذلك ال يعلم به الورثة، وال بينــة على ذلك، فله أن يأخذ حقه، 
إذا كان من جنس حقه الذي له. وليس عليــه إعالم الورثة، إذا كان والده هذا 
الذي هلك. فإن أوصــى الوالد بدين عليه للناس، ولم يــوص لولده، فالذي 
عرفنا أن الغرماء غير الولد، أولى بماله، حتى يستوفوا حقوقهم، أوصى له به 

أبوه، أو لم يوص.

فإن بقي من المال شــيء بعد الديان، أخذ حقه بعــد ذلك. وليس له أن 
يأخذه في السريرة، وال في العالنية، إال من بعد أن يستوفي الغرماء حقوقهم. 

فإذا استوفوا، كان له حقه، بعد ذلك(١).

�$ األ�Nاد واأل�eرب(٢). �!�  ٤٣ 

يجب على الولــد صلة األجداد ذكــوًرا أو إناًثا من جهــة األب واألم، 
وقيدوا بفقد األب؛ ألن المتبادر من تنزيل الشــيء منزلة اآلخر فقد اآلخر، 
وألنه ال يمكن أبوان ليس أحدهما أًبا لآلخر، وليس من حيث االختالط أو 

ينظر: منهج الطالبين ٥٩/٩.  (١)
اتفق الفقهاء على وجوب نفقة األبوين المباشرين على الولد، ومن اإلحسان اإلنفاق عليهما   (٢)
عند حاجتهما، وقد حكى ابن المنذر اإلجماع في هذا فقال: وأجمعوا على أن نفقة الوالدين 
اللذين ال كســب لهما وال مال واجبة في مال الولد، أما األجداد والجدات، فيرى المالكية 
أنه ال نفقة ألحد منهم، وقــد خالفهم الجمهور في ذلك حيث قالوا بوجوب النفقة لســائر 

األصول وإن علوا.
وقد احتج المالكية بأن األدلة قد قامت على وجوب نفقة األبوين المباشــرين دون ســائر 

األصول، فيقتصر عليهما، ومن ثم ال نفقة على الولد لجد أو جدة.
أما الجمهور فقالوا: إن األجــداد والجدات ملحقون باألبوين المباشــرين وإن لم يتناولهم 
إطالق ما تقدم، كما ألحقوا بهما في عدم القود ورد الشــهادة، وغيــر ذلك، وألن األجداد 
والجدات يقومان مقام األبوين المباشــرين في اإلرث وغيره، وألنهم تسببوا في إحياء ولد 

الولد، فاستوجبوا عليه اإلحياء كاألبوين. الموسوعة الفقهية الكويتية ٧٤/٤١ ـ ٧٥.
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الشركة، واألب فيهم واحد في األمر نفسه، والعم كذلك يكون كاألب البن 
أخيه ودونه العمة أو مثلــه، وإذا مات األخ الكبيــر كان الذي يليه كاألب، 
وهكذا، وكذا العم والخال والخالة، وكذا إن غــاب كان الذي يليه مثله في 
مثل الشــورى، والخال والخالة كاألم، قال ژ في غزوة غزاها: «ردوا علي 
أبي»(١)، يعني عمه العباس ƒ ، وقال: «الخال أحد الوالدين»(٢)، أي: بمنزلة 
األم، وقال لحد بن كعب: الخال أب ألن اهللا جل وعال نســب عيســى إلى 
 s r q p on m l k ﴿ :أخواله في قوله
t ﴾ [األنعــام: ٨٧]، أي: وهدينا بعض آباء من ذكر من األنبياء، وقد ذكر 
عيسى فيهم، قال: لكل نبي أب وأبو عيسى خاله، والخالة أم، لورود تفسير 
األبوين فــي قولــه Z ﴿ : 8 ] \ [... ﴾ [يوســف: ١٠٠]، باألب 
والخالة ألن أمه ماتت قبل ذلك، وال يســمى أًبا أو أما غير اآلباء واألجداد 
واألمهات والجــدات والعم والخال والخالة لورود التســمية في الثالثة في 
 ﴾ l k j i h g ﴿ :اآلثار المذكــورة، لقولــه تعالــى
[األحزاب: ٥]، فإنه يتضمن النهي عن نسبة أحد إلى غير أبيه، وعلى نسبته نفسه 

إلى غيره التحاًقا بالنهي عن نســبة أحــد إلى غير أبيــه، وكل من كان من 
األقارب أقــرب فهو أعظــم، والوالــدات بالرضاعة لهما حــق ودون حق 

الوالدين بالنسب.

وفــي «التاج»: وال نعلــم وجوب صلــة األرحام من الرضــاع كاألم منه 
واإلخوة ونحوهم إال أنا ال نحب قطعهم ووصلهــم أفضل وال يأثم إال قاطع 

الرحم من النسب وأوجبها بعض علماء اإلباضية(٣).

رواه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب المغازي باب حديث فتح مكة ح: ٣٧٨٩٩.  (١)
رواه عبد الرزاق في المصنف كتاب الوالء باب ميراث ذي القربى ح: ١٦١٩٨، بلفظ: «الخال والد».  (٢)

ينظر: شرح النيل ٣١/٥، كتاب اإليضاح ٥٦٨ ـ ٥٦٩، قاموس الشريعة ٢١٣/١١.  (٣)
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�� وأد���J# :��P��+رب وا��eا���� واألا�  K�% $�SD٤٤  ا� 

 q p on m l k j i h g ﴿ :قال اهللا تعالى
z y x w v u t s r } | { ~ ے 
 Å Ä Ã Â Á À ﴿ :[اإلســراء: ٢٣]، وقال تعالــى ﴾ ¡
É È Ç Æ ﴾ [اإلســراء: ٢٦]، وقال تعالى: ﴿ ! " # $ % 
 h g f ﴿ :[اإلســراء: ٢٨]، وقــال تعالى ﴾ , + * ) ( ' &
i ﴾ [الضحى: ٩]، وقال تعالى: ﴿ 4 5 6 7 8 9 : 
 d  c ﴿ تعالى:  وقال  [البقــرة: ١٧٧]،   ﴾ ...>  =  <  ;
j i ❁ g f e ﴾ [المعارج: ٢٤، ٢٥]، وقال تعالى: ﴿ " # 
 / . - , + * ) ( ' & % $
 ❁  9  8  7  6 ﴿ تعالــى:  وقــال  [األنفــال: ٤١]،   ﴾ ...0
; > = < ❁ @ D C B A ﴾ [الماعــون: ١ ـ ٣]، 
 õ  ô  ó  ❁  ñ  ð  ï  î  í  ❁  ë  ê  é  è ﴿ تعالــى:  وقــال 
 ¢  ❁ ے   ~  }  |  {z ﴿ تعالــى:  وقــال  [المدثــر: ٤٢ ـ ٤٤]،   ﴾ ö
£ ¤ ¥ ¦ ﴾ [الفجــر: ١١٧، ١٨]، وقــال تعالــى: ﴿ 2 3 
 @  ?>  =  <  ;  :  9  8  76  5  4
H G F E DC B A ﴾ [البقــرة: ٢٧١]. وقــال تعالى: 
 n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c ﴿
 } |{ z y x w v u t s r q po
~ ے ¡ ¢ ﴾ [البقــرة: ٢٦٧]، ال تعمدوا إلى الخبيــث قاصدين اإلنفاق منه 
﴿ z y x w v } ﴾، أي: والحــال أنكم ال تأخذونه في دين 
لكم أو حــق، إال أن تزيــدوا على ثمنه الــرديء، نزلت فــي رجل حث ژ 
أصحابه على الصدقة، فأتاه بعذق حشف فأمر به ژ فعلق على باب المسجد 
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فكل من جاء قال: ما فعل هذا العذق(١)؟ أي: ما نفع، أو ما أثر، أو من تصدق 
به؟ وهو استفهام تعجب أو نفي.

ولمــا نــزل: ﴿ ¬ ® ¯ ° ± ² ³ 
´ º ¹ ¸ ¶ µ « ¼ ½ ¾ ﴾ [البقرة: ٢٧٤]، 
عمد رجل مسلم إلى أربعة دراهم ما يملك غيرها، فأنفق درهًما ليًال ودرهًما 
ا ودرهًما عالنية، فدعاه ژ فقال له: «أنت الذي فعل كذا؟  نهاًرا، ودرهًما ســر
فقال: إن كان اهللا أطلعك على شيء فهو ما أطلعك اهللا عليه، فقال: نعم أطلعني 
اهللا على فعلك، والذي نفســي بيده ما تركت للخير مطلًبا إال طلبته، وال عن 

النار مهرًبا إال هربته، اذهب فقد أعطاك اهللا ما طلبت وآمنك مما تخوفت»(٢).
قال في «الديــوان»: وقيل: إنه أبو ذر 5 ، وقال: قومنــا: إنه علي، وقيل: إنه 
أبو بكر تصــدق أربعة آالف درهم ليًال وأربعة آالف ســًرا وأربعــة آالف عالنية، 
وعنه ژ : «اللهم أحيني مسكيًنا، وأمتني مسكيًنا واحشرني في زمرة المساكين»(٣). 
وكان ســليمان ‰ مع ما أوتي من الملك إذا دخل المسجد فرأى مسكيًنا جلس 
إليه فقال: مسكين جلس إلى مســكين، وما من كلمة تقال لعيسى ‰ أحب إليه 
 ﴾ e d c ﴿ :من أن يقال له: يا مســكين، وقال كعب: ما في القرآن من
فهو في التوراة: يا أيها المسكين، وقال نبي: يا رب كيف لي أن أعلم عالمة رضاك 

عني؟ قال: عالمة ذلك أن تنظر كيف رضي المساكين عنك.
وجملة الحقوق لهم أن ال يتكبر عليهم لفقرهم، وأن يعطوا أموالهم وهي 

الكفارات والزكاة وغير ذلك مما سبيله الفقراء(٤).

رواه اإلمام أحمد في المسند، ح: ٢٣٤٧٧.  (١)
لم أعثر عليه.  (٢)

رواه الترمذي في كتاب الزهد عن رســول اهللا ژ باب أن فقــراء المهاجرين يدخلون الجنة   (٣)
قبل أغنيائهم ح: ٢٣٥٢ وقال الترمذي: حديث غريب؟

ينظر: شرح كتاب النيل ١٠٩/٥ ـ ١١١.  (٤)
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وا����  K�%  ��ا� ق ��

 ٤٥  �� األ��Dء

للولد ذكر أو أنثى أو خنثى حق على أبويه، «قال رجل: يا رســول اهللا من 
أبر؟ قال: والديك، قال: ليس لي والدان، قال: بــر ولدك، فكما أن لوالديك 
عليك حقا كذلك لولدك عليك حق»(١)، يعني: فمن لم يؤد حقهما فقد عقهما 
فقد اســتويا في أصــل ثبوت الحــق لكل، وثبــوت الحقوق، لكــن حقهما 

وعقوقهما أعظم كما ال يخفى(٢).

(٣)��Sا� V��� ت+��� ��ا�  K� ٤٦  ا��%�ء %

نهي الوالدان عــن الدعاء بمــوت الوالد لإلفقار إذ قال رســول اهللا ژ : 
«ال تدع على ولدك بالموت ألنه يورث الفقر»(٤)، إذا كان دعاؤه عليه بالموت 

لم أعثر على تخريج لهذا الحديث.  (١)
ينظر: شــرح كتاب النيل ٣٥/٥، منهــج الطالبين ٢٠٢/٢، اإليضاح ٥٧٠/٢، قاموس الشــريعة   (٢)

.٢٣٦/١١
نهى رسول اهللا ژ أن يدعو اإلنســان على ولده، فقد قال ژ : «ال تدعوا على أنفسكم، وال   (٣)
تدعوا علــى أوالدكم، وال تدعوا على أموالكم، ال توافقوا من اهللا ســاعة يســأل فيها عطاء 
فيستجيب لكم» (أخرجه مسلم). وقال الشرواني من الشــافعية: إنه إن قصد الوالد بالدعاء 

على الولد تأديبه وغلب على ظنه إفادته جاز كضربه، بل أولى. الموسوعة الفقهية ١٩٩/٤٥.
 L K J ﴿ :لم أعثر على تخريج لهذا الحديث، ولعل معنــاه ورد في قول اهللا تعالى  (٤)
=X W V U T SR Q P ON M ﴾ [اإلســراء: ٣١]، وقولــه تعالــى: 
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خوًفا من مؤونته، ومن الفقر به لما عاجل الفوت للفقر عوقب به جزاء وفاًقا، 
وأصل الجزاء من جنس العمل، وأما الدعــاء بموته فحرام ويحتمل أن يورثه 
ألن الجاهلية تقتــل بناتها للفقر وغيره، ويجوز الدعــاء عليه بالموت لمضرة 

الناس أو اإلسالم به(١).

ا�ا�� و��ه %�K ��ه  ٤٧  إ$5�% 

رحم اهللا والًدا أعان ولده علــى بره، أي: لم يحمله على العقوق بســوء 
عمله وحاله وبتحميله من العمل ما ال يطيقه. ومن اإلعانة على بره أن يعلمه 
ما عقوق الوالدين وما عليه من العقاب، وذكر بعــض أن إعانته على بره بأن 
يعطيه ويحســن إليه حتى يبره، وقد روي: أن األبرار سموا أبراًرا لبرهم اآلباء 
واألبناء، بل من حق الولد على الوالد أن يبره بما يعين على بره، وعنه ! : 
«بروا آباءكم يبركم أبناؤكم»(٢) ويقــال: األدب من اآلباء، والصالح من اهللا، 
ومن أدب ولده أرغم حاسده، ومن أدبه صغيًرا سر به كبيًرا، ووجب عليه أن 
ا باًرا له غير عاق فإن الولد موالف لوالده إلشــفاق الوالد  يبره ليكون رشــيد
ا  عليه، ومــدل على والده لمحبــة الوالد له، فإن كان الولد رشــيًدا واألب بر
ا وإعظاًما، وإن كان الولد غاوًيا والوالد جافًيا صار  عطوفًا صار هذا اإلدالل بر

اإلدالل قطيعة وعقوًقا، ومن الجفاء به أن يدعو عليه.

 Â  Á  À  ¿  ¾  ½¼  »  º  ¹¸  ¶  µ  ´  ³ ... ﴿
 ﴾ Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã
[األنعام: ١٥١]، وورد أيًضا فيما رواه مسلم بســنده عن رسول اهللا ژ أنه قال: «ال تدعوا على 
أنفســكم، وال تدعوا على أوالدكم، وال تدعوا على أموالكم، ال توافقوا من اهللا ساعة يسأل 

فيها عطاء فيستجيب لكم».
ينظر: شرح كتاب النيل ٣٥/٥ ـ ٣٦، اإليضاح ٥٧٠/٢.  (١)

رواه الحاكم في المستدرك كتاب األطعمة باب: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم ح: ٧٣٤٠.  (٢)

=
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شكا رجل إلى ابن المبارك ولده، فقال: هل دعوت عليه؟ قال: نعم، قال: 
أنت أفســدته، وعنه ژ : «يلــزم الوالديــن من العقــوق ما يلــزم الولد من 

عقوقهما»(١).

ا���Dت(٢)  Kإ�  ٤٨  �!� اإل���ن 

ندب اإلحسان للبنات لكونهن ســتًرا من النار غًدا؛ أي: يوم القيامة سماه 
باســم اليوم الذي بعد يومك لقربــه وكل آت قريب، وعنــه ژ : «من ابتلي 

بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن له ستًرا من النار»(٣).

�K وا���� iHد���(٤)% ��ا� ٤٩  /� ��ق  

من حقه عليهما تأديبه بــأن يعلمه العلم والفصاحة وفنــون العلم، ويأمره 
بالطهــارة واجتنــاب النجس، واجتنــاب كثرة األكل، ويشــبه لــه كثير األكل 

ســبق تخريجه، وينظر: شــرح كتاب النيل ٣٦/٥ ـ ٣٧، اإليضاح ٥٧١/٢، قاموس الشــريعة   (١)
٢٣٧/١١، منهج الطالبين ٢٠٢/٢ ـ ٢٠٣.

يعتني اإلســالم باألنثى في كل أطوار حياتها فيرعاها وهي طفلة، ويجعل رعايتها ستًرا من   (٢)
النار وسبيًال إلى الجنة. فقد روى مسلم والترمذي عن أنس بن مالك ƒ أن النبي ژ قال: 

«من عال جارتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو، وضم أصابعه».
وال يجوز أن يفضل الذكر عليها في التربية والعناية، فقد قال النبي ژ : «من كانت له أنثى 

فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده (يعني الذكور) عليها أدخله اهللا الجنة» (رواه أبو داود).
وفي الفتاوى الهندية: ال يجوز تفضيل الذكر على األنثى في العطية، وقال المالكية: يبطل الوقف 

إذا وقف على بنيه الذكور دون بناته؛ ألنه من عمل الجاهلية. الموسوعة الفقهية الكويتية ٧٥/٧.
رواه البخاري كتاب األدب، باب: رحمــة الولد وتقبيله ومعانقته ح: ٥٩٩٥، وينظر: شــرح   (٣)

كتاب النيل ٣٧/٥، اإليضاح ٥٧١/٢، منهج الطالبين ٢٠٢/٢.
اتفق الفقهاء على أنه يجــب على الولي تأديــب الصبي لترك الصالة والطهــارة، ولتعليم   (٤)
الفرائض ونحو ذلك، وذلك بالقول إذا بلغ سبع سنين، وبالضرب إن لزم إلصالحه إذا بلغ 

عشًرا. الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٠/١٠.
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بالبهيمة، واجتناب األكل بالشمال، ويشبهه بأكل الشيطان، واألكل مما ال يليه، 
ويأمره بالبسملة عند أول األكل وغير ذلك من آداب الطعام، ويعوده أكل الخبز 
ــر ولبس ما ســتر، ويعوده  بال إدام في بعــض األحيان، ويعــوده أكل ما تيس
الخشــونة في الملبس والمطعــم وإيثار غيــره بالطعام والقناعة وعــدم الترفه 
والتنعم، وينهاه عن ألفاظ الســوء واللعب وكثرة الكالم والخروج، وعن قرين 
الســوء كالصبي المتعود للتنعم ولبس الفاخر ومخالطة كل من يفسده، واللغو 
وأشعار الفســاق، ويأمره بالتواضع في جميع أحواله وتوقير الكبير والمشايخ 
والمســلمين والصدق، فإن الصبــي إذا تلطف له القائم به فــي ذلك تحلى به 
وتعلمه وارتســم في قلبه ألن قلبه طاهر خال من كل صورة ونقش، قابل لكل 
ما ينقش فيه مائــل إليه، وإذا ترك للنفــس والهوى والشــيطان خرجوا به إلى 
المضرة الدينية والدنيوية، وكان الوزر على أبيه والقائم به وهو أمانة عند أبويه، 

واهللا جل وعال يقول: ﴿ » ¬ ® ¯ ° ± ² ﴾ [التحريم: ٦].

والنبي ژ قال: «إن أشــد الناس عذابًا يوم القيامة من جهل أهل بيته أمر 
اهللا؛ وكيف يصون ولده عن نار الدنيا وال يصونه عن نار اآلخرة؟»(١).

(٢)��FN ���� ال �/ �+���H  ٥٠ 

على الوالد أن يعلم ولده القرآن، وهو أول ما يعلمه بعد معرفة اهللا، يعلمه 
الفاتحة أوًال ثم ثالث آيات فصاعًدا، والواجب ذلك، وكلما زاد كان أحســن، 

لم أعثر على تخريــج الحديث، وينظر: شــرح كتاب النيــل ٣٧/٥ ـ ٣٨، اإليضاح ٢٠٣/٢،   (١)
قاموس الشريعة ٢٣٦/١١، منهج الطالبين ٢٠٣/٢.

على اآلباء واألمهات وسائر األولياء تعليم الصغار ما يلزمهم بعد البلوغ، فيعلم الصغير ما تصح   (٢)
فه  به عقيدته من إيمان بــاهللا ومالئكته وكتبه ورســله واليوم اآلخر، وما تصح بــه عبادته، ويعر
فه تحريم الزنا واللواط والســرقة وشــرب  ما يتعلق بصالتــه وصيامه وطهارتــه ونحوها، ويعر
=المسكر والكذب والغيبة وشبهها، كما يعلم أنه بالبلوغ يدخل في التكليف، ويعرف ما يبلغ به.
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وينبغي أن تكون الثالث: سورة الكوثر أو من سورة اإلخالص، وينبغي أن يتم 
سورة اإلخالص، وال يعلمه القراءة إال بعد تعليمه االستعاذة، وفي «الديوان»: 
ومن حق الوالد أن يرده في المكتب حتى يتعلم ما يصلي به ويســتخرج قراءة 
اسمه، ويعلمه ما ال يســع جهله، والصالة ومعانيها، وشرائع اإلسالم كلها قبل 
البلوغ، ويختن له أيًضا قبل البلوغ، ويعلمه الفراسة والسباحة، والحساب مثل: 

واحد اثنان ثالثة أربعة وهكذا، وغير ذلك من أمر الحساب بالتدريج.

وعليه أن يعلمه الفرائض، أي: ما ســيكلف به إذا بلغ، ويجب عليه أيًضا 
أن يعلمه ولــو بلغ، ويعلمــه ما يحتاج إليه مــن صناعة، وصــالح دينه من 

المندوبات والمسنونات(١).

(٢)���+� أ/ر ا��5��H  ٥١ 

على الوالد أن يعلم ولده ما يصلحه من أمــور الدنيا؛ كالتجر، ولو اقتصر 
أبوه له على تعليم أمر الدنيا عوقب في اآلخــرة ورجع إليه الضر، فاعتبر ذلك 

وقيل: هذا التعليم مســتحب، ونقل الرافعي عن األئمة وجوبه على اآلباء واألمهات، وهذا 
ما صححه النووي. الموسوعة الفقهية الكويتية ١٢/١٣.

ينظر: شــرح كتاب النيل ٣٨/٥، منهج الطالبين ٢٠٣/٢، اإليضاح ٥٧٠/٢، قاموس الشــريعة   (١)
٢٣٨/١١، كتــاب الضيــاء للشــيخ ســلمة بن مســلم بن إبراهيــم العوتبــي ١٨٣/١٤، ط ١ 

١٤١٥هـ/١٩٩٥م، وزارة التراث القومي والثقافة.
ال خالف بين الفقهاء في جواز االســتئجار على تعليم الحرف والصناعــات المباحة التي   (٢)
تتعلق بها المصالح الدنيوية، كخياطة وحدادة وبناء وزرع ونســيج ونحو ذلك. الموسوعة 

الفقهية الكويتية ١٦/١٣.
وينبغي أن يعلمــه أيًضا من أمور الدنيا ما يحتاج إليه من: الســباحة والرمي وغير ذلك مما 
ينفعه في كل زمان بحسبه. قال عمر ƒ : علموا أوالدكم السباحة والرماية، ومروهم فليثبوا 

على الخيل وثًبا. الموسوعة الفقهية الكويتية ١٢/١٣.
ومن موجبات والية تربية الصغار التي نص عليها الفقهاء: مداواة الصغير ورعايته الصحية،

=
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بالذي لم يعلم ولده القرآن وال األدب وعلمه الزراعة، وأوجعه الولد ضربًا يومًا 
من األيام فشكاه لعالم فقال: إنه ظن أنك من جملة البقر؛ بقر الزراعة فضربك 
فاحمد اهللا إذ لم يكسر رأسك فال تلومن إال نفسك إذ لم تعلمه القرآن واألدب.

والمملوك كالولد في لــزوم الحق إن كان صبيًا وتابــع لربه في الطهارة 
والمخاطبة ولــو كان أبوه مشــرًكا، حتى يبلغ بحســن التربيــة ويقدر على 

الطلب(١).

 ٥٢  ا�3��ر أ3ا��(٢)

على الوالد اختيار أخوال الولد بــأن يتزوج من قوم لو ولد ولدًا منهم لم 
ُيَســْب ولده بهم، فللولد على الوالد حق قبل أن يلده، وتمام ذلك أن يختار 

ونظمه في ســلك تعليم ما هو مســتعد له من العلوم والمعارف أو الحــرف والصنائع ولو 
بأجرة من ماله، ألن ذلك من مصالحه، فأشبه ثمن مأكوله وله أن يؤجر الصبي نفسه المميز 
بالمعروف، وأن يأذن له في التجارة بماله بما يناســب حاله، من أجــل تهيئته وتأهيله عند 

جمهور الفقهاء. الموسوعة الفقهية الكويتية ١٧١/٤٥.
ينظر: شرح كتاب النيل ٣٨/٥ ـ ٣٩.  (١)

المرأة سكن للزوج وحرث له، وأمينته في ماله وعرضه، وموضع سّره، وعنها يرث أوالدها   (٢)
ت الشريعة على حسن اختيار  كثيًرا من الصفات، ويكتسبون بعض عاداتهم منها، لهذا حض

الزوجة، وحددت صفات الزوجة الصالحة على النحو التالي:
١ ـ ُيستحب أن تكون الزوجة ذات دين.

٢ ـ أن تكون ولوًدا.
٣ ـ أن تكون بكًرا.

٤ ـ أن تكون حســيبة نســيبة، أي: طيبة األصل بانتســابها إلى العلماء والصلحاء، وصرح 
الشــافعية بكراهة الزواج ببنت الزنى، واللقيطة، وبنت الفاسق، وصرح الحنابلة باستحباب 

اختيار األجنبية فإن ولدها أنجب.
٥ ـ أن تكون جميلة ألنها أسكن لنفســه وأغض لبصره، وأكمل لمودته، ولذلك شرع النظر 

قبل العقد.

=
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األصيلة العفيفة، ويؤدبها وال يهملها مع القيام بحقوقها لئال تطمح عينها إلى 
غيره من الرجال فيكون ذلك سببًا لفساد فراشــه واختالل نسبه، واسترضاعه 

أطهر ألبان النساء(١).

(٢)�� ٥٣  ا���+�$ �ai+�ء األ�5��ء وا�,���

على الوالد تســمية ولده بأسماء األنبياء، وأفضل أســمائها اسم نبينا ژ 
ى به وأمر أن  وهو ُمحمــد، وفي بعض كتب المالكيــة: أنه ژ نهى أن يســم

٦ ـ أن تكون ذات عقل، ويجتنــب الحمقاء؛ ألن النكاح يراد للعشــرة الدائمة، وال تصلح 
ى إلى ولدها. الموســوعة الفقهية  العشــرة مع الحمقاء وال يطيب العيش معها، وربما تعد

الكويتية ٦١/٢٤ ـ ٦٢.
ينظر: شرح كتاب النيل ٣٩/٥.  (١)

األصل جواز التسمية بأي اســم إال ما ورد النهي عنه، وُتستحب التســمية بكل اسم معبد   (٢)
مضاف إلى اهللا 4 ، أو إلى أي اســم من األســماء الخاصة به 4 ؛ ألن الفقهاء اتفقوا على 
استحســان التســمية به، وأحب األســماء إلى اهللا عبد اهللا وعبد الرحٰمن، وقال ســعيد بن 
المســيب: أحبها إلى اهللا أســماء األنبياء، والحديث الصحيح يدل على أن أحب األســماء 
إليه 4 : عبد اهللا وعبد الرحٰمن، وقال ابن عابدين في حاشــيته نقًال عن المناوي: إن عبد اهللا 
أفضل مطلًقا حتى من تســمية عبد الرحٰمن، وأفضل األســماء بعدهما محمد ثم أحمد ثم 
إبراهيم. والجمهور على اســتحباب التســمية بكل معبد مضاف إلــى اهللا 4 كعبد اهللا، أو 

مضاف إلى اسم خاص به 4 كعبد الرحٰمن وعبد الغفور.
وأما الحنفية فهم مع الجمهور في أن أحب األســماء إلى اهللا: عبد اهللا وعبد الرحٰمن، إال أن 
صاحب الفتاوى الهندية قال: ولكن التســمية بغير هذه األســماء في هذا الزمان أولى؛ ألن 

العوام يصغرونها للنداء.
وذكر ابن عابدين في حاشــيته على الدر المختار أن أفضلية التسمية بعبد اهللا وعبد الرحٰمن 
ليســت مطلقة فإن ذلك محمول على من أراد التســمية بالعبودية؛ ألنهم كانوا يسمون عبد 
شــمس وعبد  الدار، فجاءت األفضلية، فهذا ال ينافي أن اســم محمد وأحمد أحب إلى اهللا 

تعالى من جميع األسماء، فإنه لم يختر لنبيه ژ إال ما هو أحب إليه، هذا هو الصواب.
وأما التســمية بأســماء األنبياء فقد اختلف الفقهاء في حكمها، فذهــب األكثرون إلى عدم

=
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ى بأبي القاسم، ولذلك تراهم يفتحون الميم األولى قصًدا للتغيير، ولعل  يسم
من ذلك تســمية أهل بالدنا وبعض أعراب اليمن أو غيرهــم: أمحمد، بفتح 
الهمزة وإســكان الميم، وروي: أنه نهى أن يكنى بأبي القاسم، وأجازه مالك 
مطلًقا، وخص النهي بحياته ژ ، قيــل: وهو أقرب، ومنعه الشــافعي مطلًقا 
وأجازه بعض لمن لم يكن اســمه محمًدا وهو الصحيح عند بعض، واشتهر 

حديث: «سموا باسمي وال تكنوا بكنيتي»(١).
وعلى الوالد أيًضا أن يسمي ولده باســم الصلحاء كأعيان الصحابة مثل 
أبي بكــر وعمر وعبد الرحٰمــن، والتابعيــن كجابر، وأئمــة المذهب كأفلح 
وعبد الوهاب، واألولياء والعلماء كعبد العزيز تفاؤًال. وأحسن األسماء أسماء 
األنبياء وأصدقها: عبد اهللا، وعبد الرحٰمــن، وعبد العزيز، وعبد الهادي، ونحو 
ذلك؛ ويســمي األنثى بأســماء الصالحات: كخديجة وفاطمة وعائشــة وحنة 
ومنة، وإن كان سقًطا سماه باســم يكون للذكر واألنثى: كحمزة وعمرة، وإن 
انتظر بالتسمية إلى سابع األيام فمات قبلها سماه ميًتا ذكره بعض قومنا، ومن 

حق الوالد على ولده أن ال يسميه باسمه(٢).

الكراهة، وهو الصواب، قال صاحب تحفة المحتاج: وال تكره التســمية باسم نبي أو ملك، 
بل جاء في التسمية باسم نبينا ! فضائل، ومن ذلك ما رواه العتبي أن أهل مكة يتحدثون: 

ما من بيت فيه اسم محمد إال رأوا خيًرا ورزقوا.
وذكر صاحب كشــاف القناع من الحنابلة: أنه يحســن التســمية بأســماء األنبياء، بل قال 

سعيد بن المسيب: إنها أحب األسماء إلى اهللا.
 ، ƒ وذهب آخرون إلى كراهة التسمية بأسماء األنبياء، وقد ُنسب هذا القول إلى عمر بن الخطاب
قال صاحب تحفة المودود: ولعل صاحب هذا القول قصد صيانة أسمائهم عن االبتذال وما يعرض 

لها من سوء الخطاب، عند الغضب وغيره. ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية ٣٣١/١١ ـ ٣٣٣.
رواه مســلم في: كتاب اآلداب، باب: النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما ُيستحب من   (١)

األسماء، ح: ٢١٣١.
ينظر: شرح كتاب النيل ٣٩/٥ ـ ٤٠، اإليضاح ٥٧٠/٢.  (٢)

=
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 ٥٤  إد�3ل ا���ور %�K األ��Dء

يندب للوالد إدخال السرور على أبنائه، قال ژ: «إن للجنة باًبا يسمى باب 
الفرح ال يدخله إال من يفرح الصبيان»(١)، وقال: «من حمل أطروفة من الســوق 
إلى ولده كان كحامل الصدقة»(٢)، واألطروفة والُطرفة: ما يعد حسًنا لعدم ابتذاله 
لعزته، وأراد بقوله: «كحامل الصدقة»، أنه كحامل الزكاة المتصدق بها فهو نفٌل 
أجره كأجر الفرض فضًال من اهللا، فإن الواجب تقوية الولد ال استطرافه، ويحتمل 
أن يكون المراد بالصدقة ما يعطى تطوًعا على ضعيف ممتهن للرقة عليه، وكذا 

أصل الزكاة، وكذا حرمتا عليه ژ وحلت له الهدية ألنها ما يعطى تعظيًما(٣).

(٤)��إ�  �XDوا� ��ا�  C���H  ٥٥ 

ُيستحب للرجل أن يكثر تقبيل ولده الذكر، وال يقبل األنثى، وأجيز تقبيل 
األنثى إن لم يخف فتنــة، وعنه ژ : «أكثــروا ُقبل صبيانكم فــإن لكل قبلة 

أجًرا»(٥).
وُيستحب النظر إليه نظرة تفرحه، قال ژ : «إذا نظر الوالد إلى ولده فسره 
أي ـ فأفرح الوالد ولده بنظره ـ كان له بكل نظرة ثالثمائة حسنة، قيل له: فإن 

نظر إليه ثالثمائة نظرة؟ قال: ذلك أكثر وأطيب»(٦).

لم أعثر على تخريجه.  (١)

لم أعثر على تخريجه.  (٢)
ينظر: شــرح كتاب النيــل ٤٠/٥، منهج الطالبيــن ٣٠/٩، ٢٠٣/٢، اإليضــاح ٥٧١/٢، قاموس   (٣)

الشريعة ٢٣٧/١١.
يجوز بل يســن تقبيل الولد للمودة على الرأس والجبهة والخــد، لحديث أبي هريرة قال:   (٤)
«قبل رسول اهللا ژ حسين بن علي، فقال األقرع بن حابس: إن لي عشرة من الولد ما قبلت 

منهم أحًدا، فقال: من ال يرحم ال يرحم» متفق عليه. الموسوعة الفقهية الكويتية ١٣٣/١٣.
لم أعثر عليه.  (٥)

رواه الطبراني في المعجم الكبير ح: ١١٦٠٨.  (٦)
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أو األKO5؟  �Pc��� ء�kا�� #6 ا��ا�  ٥٦  �+� ���أ 

يندب للوالد أن يبدأ باألنثى في إعطاء شيء جديد كالطعام وغيره، وذكر 
بعض أنه يعطي الذكر قبــل األنثى، وقيل: يبدأ به فــي اللحم وبها في غيره، 
وقيل: باألنثــى مطلًقا لحديث: «وليبدأ باألنثى قبــل الذكور فإن اهللا 8 يرق 
للبنات»(١)، أو قال: «لإلناث» ومعنى يرق لهن يريد من الناس أن يرقوا عليهن 
فينعموا عليهن فــي البداءة، أو يخلق فيهــن الرقة، رقة القلــب فاجبروا رقة 

قلوبهن وانكسارها باإلنعام والبدأة بهن.
وفي «الديوان»: يبــدأ باللحم بوالديه ثم الجار ثــم الزوجة ثم العبيد ثم 
اإلناث من أوالده ثــم الذكور، وال يقاس في حق اهللا من مــادة الرقة إال لفظ 
بار، وألنه الوارد في الحديث، وقيل: إذ ورد جازت تصاريفه فيه بمنزلة مادة 
رحم، وله تفضيــل أحدهما على اآلخر فــي مقدار ما يعطــى، ولكن يحذر 

ما يورث البغض بينهما مثل أن يبدأ باألنثى ويعطي الذكر أكثر(٢).

KO5اإل���ن �أل CJ#  ٥٧ 

من رق لألنثــى، أي: عاملها برقة ولطف غفر له؛ ألنه كمن بكى من خشــية 
اهللا، ومن بكى من خشــيته غفر له، قال ژ : «مــن رق لألنثى كان كمن بكى من 
خشية اهللا، ومن بكى من خشية اهللا غفر اهللا له»(٣)، وإنما كان كمن بكى من خشية 
اهللا؛ ألن الوفاء لها مع ضعفها وذلتها خضوًعا هللا وإيماًنا بالغيب وذلك كخشية اهللا.

ومن أدخل الفرح والسرور إلى قلبها فّرحه اهللا يوم القيامة وأدخل السرور 
والفرح على قلبه قال ژ: «من فرح أنثى فرحه اهللا يوم الحزن»(٤).

لم أعثر على تخريجه.  (١)
ينظر: شرح كتاب النيل ٤١/٥.  (٢)

لم أعثر على تخريجه.  (٣)

لم أعثر على تخريجه.  (٤)
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وروي عنه ژ : «من له ثالث بنات أو أخوات فكفلهن ـ أي: قام بأمرهن 
وأعانهن وســترهن ـ وجبت له الجنة فقيل له: ولو اثنتان ـ أي: أَولو كان عند 
أحد اثنتان ـ ففعل بهن ذلك لوجبــت له؟ فأنعم»(١) قال: نعم ولو قيل له: ولو 
واحدة؟ ألنعم أيًضا، ألن الجنة تدخل ولو بحســنة واحدة فكيف بحسنات؟ 
وألن الواحدة من البنات أمرها شاق أيًضا وكذا األخت، أو من قوله ژ : «من 
ابتلي بشــيء من هذه البنات فأحســن إليهن كن له ســتًرا من النار»(٢) فقال 

بشيء، وشيء يشمل الواحدة(٣).

أو أ/� ا����m /� /�ل وا��ه   ��ا�  c3٥٨  أ 

الولد البالغ ال يجوز لــه أن يأخذ من مال والده شــيًئا، إال أن يكون في 
حال تلزمه نفقته، من أجل عدم، أو زمانة، أو مرض. واألب غني، وال يطعمه، 
وال يجد مــن يحكم له عليه. فلــه أخذ قدر ما يجب له عليــه من ذلك، وال 

يجوز له أخذ مال أمه إال بإذنها، أو حل منها، أو داللة عليها(٤).

�� األ��Dء(٥)� C�JSا�� nا�I  ٥٩ 

على األب أن يسوي بين أوالده في كل شــيء إال البار فله تفضيله، فإن 

رواه البخاري كتاب األدب، بــاب: رحمة الولد وتقبيله ومعانقتــه ح: ٥٩٩٥، رواه الترمذي   (١)
كتاب البر والصلة عن رسول اهللا ژ باب: ما جاء في النفقة على البنات واألخوات ح: ١٩١٢.

سبق تخريجه.  (٢)
ينظر: شرح كتاب النيل ٤٢/٥ ـ ٤٣، اإليضاح ٥٧١/٢.  (٣)

ينظر: منهج الطالبين ٤٤/٩، ٤٥.  (٤)
اختلــف العلماء في وجوب التســوية بين األوالد فــي العطية؛ فذهب الحنفيــة والمالكية   (٥)
والشافعية إلى أن التسوية بينهم في العطايا مستحبة، وليست واجبة، ألن الصديق ƒ فضل 
عائشــة # على غيرها من أوالده في هبة، وفضل عمر ƒ ابنه عاصًما بشــيء من العطية 
: ̂ =على غيره مــن أوالده، وألن في قوله ژ في بعض روايات حديث النعمان بن بشــير 
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استووا في بره فله أن يفضل منهم في المركب والملبس ونحوهما من يحضر 
المجالس والوفود ونحو ذلك(١).

6# ��ق األوالد $/�% �oا#  ٦٠ 

يقــال: ولــدك ريحانتك ســبًعا، وخادمك ســبًعا، ثم هــو عدوك أو 
شريكك، وفي رواية: ثم حاجبك سبًعا ثم عدو أو صديق، وليس بحديث، 
نعم عن رســول اهللا ژ : «الولد ريحانة من الجنــة»(٢)، وقال الفضل: ريح 
الولد مــن الجنة، ومــن حق الولــد أن يوســع عليه لئال يفســق، وعن 
عمر ƒ : إني ألكره نفســي على الجماع رجاء أن يخرج اهللا مني نســمة 
تســبحه وتذكره، وقال: أكثروا من العيال فإنكم ال تــدرون بمن ترزقون، 
وإذا بلغ ست سنين أدب، وإذا بلغ ســبًعا عزل عن فراشه، وتباشر المرأة 
بنتها في لحاف واحد ما لم تجاوز أربع سنين وابنها ما لم يجاوز سنتين، 
وقيل: تباشرها ما لم تجاوز سبًعا، وتباشره ما لم يجاوز أربًعا، واألب مع 
االبن كاألم مــع البنت في القوليــن، وإذا بلغ ثالث عشــرة ضرب على 
الصالة، وإذا بلغ ســتة عشــرة زوج، ثم يأخــذه بيده فيقــول: قد أدبتك 
وعلمتك وأنكحتك، أعوذ بــاهللا من فتنتك، وذلك حديث، وفي الحديث: 

«فأشهد على هذا غيري» ما يدل على الجواز.
وذهب الحنابلة، وأبو يوسف من الحنفية، وهو قول ابن المبارك، وطاوس، وهو رواية عن 
اإلمام مالك 5 : إلى وجوب التســوية بين األوالد في الهبة. فإن خص بعضهم بعطية، أو 
فاضل بينهم فيها أثم، ووجبت عليه التســوية بأحد أمرين: إما رد ما فضل به البعض، وإما 

إتمام نصيب اآلخر. الموسوعة الفقهية الكويتية ٣٥٩/١١.
ينظر: شرح كتاب النيل ٤٤/٥، منهج الطالبين ٣٠/٩، قاموس الشريعة ٢٣٧/١١ ـ ٢٣٨، الضياء   (١)

٨٩/١٤، جامع أبي الحسن البيسوي ١٢٣٠/٢.
لم أعثر على تخريجه.  (٢)

=
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«يؤمر بالصالة ابن ثمان ويضرب عليها ابن عشــر»(١)، ومحبة الولد طبع 
وحدوثها حتم(٢).

�ُّ� ا���آن�Hا�,الة و K�% ��ا�  ٦١  �Iب 

ذكر جماعة من العلماء أن رسول اهللا ژ قال: «اضربوهم على الصالة إذا 
بلغوا ســبع ســنين»، ويؤدب على التعلم كما يؤدب على القــرآن، وال يعذر 

والده وال وليه بترك ذلك(٣).

✾  ✾  ✾

رواه أبــو دادو في كتاب الصــالة باب: متى يؤمــر الغالم بالصــالة؟ ح: ٤٩٥ بلفظ: «مروا   (١)
أوالدكم بالصالة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في 

المضاجع».
ينظر: شرح كتاب النيل ٤٤/٥ ـ ٤٥، منهج الطالبين ٣٠/٩، قاموس الشريعة ٢٤١/١١.  (٢)

مدونة ابــن غانم ١٢١/١٢٠/١، لــم أعثر على أمر النبي بالضرب لســبع، والمشــهور أنه أمر   (٣)
بالضرب لعشــر، كما رواه أحمد وغيره، قال رســول اهللا ژ : «مروا أبناءكم بالصالة لسبع 

سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع»، ح: ٦٧١٧.
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األر��م  $�.

 ٦٢  /�KD ا����(١)

ى رحًما الذي يكون فيــه الولد أو معناه  المراد بالرحم: الموضع الُمســم
ر ويؤنث كما في األحاديث(٢). القرابة، يذك

(٣)����$ األر��م ود�. �!�  ٦٣ 

 À ﴿ :تجب صلة الرحم ولو كان صاحبها قاطًعا لرحمه قال اهللا ســبحانه

األرحام جمع رحم، والرحم: بيت منبت الولد ووعــاؤه، ومن المجاز: الرحم القرابة، وفي   (١)
التهذيب: بينهما رحم، أي: قرابة قريبة. وقال ابن األثير: ذوو الرحم: هم األقارب. والرحم 

يوصف به الواحد والجمع.
وعند الفقهاء ـ غير الفرضيين منهــم ـ يراد بهم عند اإلطالق األقــارب، غير أنه في فروع بعض 
المذاهب بين األرحــام واألقارب عموم وخصوص مطلق، فمثًال ال تدخــل قرابة األم في الوقف 
على القرابة عند الحنابلة، بينما لو وقف على ذوي رحمه يدخل األقارب من الجهتين. وهم عند 
أهل الفرائض أخص من ذلك، ويراد بهم «من ليسوا بذوي سهم وال عصبة، ذكوًرا كانوا أو إناًثا». 

واألرحام وذوو األرحام بمعنى واحد على ألسنة الفقهاء. الموسوعة الفقهية الكويتية ٨١/٣.
ينظر: شرح كتاب النيل ٤٨/٥، قاموس الشريعة ٢١٢/١١.  (٢)

وصلة الرحم بالنســبة لألبوين، وغيرهما واجبة عند الحنفيــة، والمالكية، والحنابلة، وهو   (٣)
به النووي من الشــافعية، وفصل الشــافعية بين األبوين وغيرهما، فاتفقوا مع غيرهم  ما صو
على وجوب بر الوالدين وأن عقوقهما كبيرة، وذهبوا إلى أن صلة غيرهما من األقارب سنة. 
على أن الشافعية صرحوا بأن ابتداء فعل المعروف مع األقارب سنة، وأن قطعه بعد حصوله 

كبيرة. الموسوعة الفقهية الكويتية ٨٢/٣.
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É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á ﴾ [اإلســراء: ٢٦]، ويقول تعالى: 
﴿ 3 4 5 6 7 98 : ; > = < ﴾ [النســاء: ١]، أي: واتقــوا 
 U T S R Q P O N ﴿ :قطيعة األرحام، ويقــول تعالــى
Z Y ❁ W V ] \ [ ^ _ ﴾ [محمد: ٢٢، ٢٣]، 

ويقول تعالــى: ﴿ z y x w } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ 
¥ ¦ § ¨© ª » ¬ ® ¯ ° ﴾ [الرعد: ٢٥]، وروي: «أسرع 
الخير ثواب صلة، وأسرع الشــر عقوبة البغي، وقطيعة الرحم»(١)، وقاطع الرحم 
كافر، ووجد فــي مقام إبراهيم كتاب بالعبرانية: «أنــا اهللا ذو بكة، خلقت الرحم 

وشققت لها اسًما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته»(٢).
والمراد بوصل اهللا إعطاؤه خير الدنيا واآلخرة مًعا لمن وصل رحمه، وقد 
يدخر لآلخرة فقط، وهو قليل، والشــقي يصله بالدنيا فقط على صلة رحمه، 

والمراد بقطعه قطع خير الدنيا واآلخرة، وقد يقطع خير اآلخرة فقط(٣).
وجاء في مسند اإلمام الربيع عن جابر ƒ قال: بلغني أن رسول اهللا ژ يقول: 

«قال اهللا تعالى: من وصل رحمه فقد وصلني، ومن قطع رحمه فقد قطعني»(٤).
وصلة الرحم فــرض واجب، وعلى المرء صلتهم ولــو قطعوه، فال يحل 
ألحد أن يدين بقطيعة الرحم؛ وهي من الدين الــذي تعبد اهللا به عباده، ومن 

قطع رحمه فقد كفر(٥).

سنن ابن ماجه كتاب الزهد، باب: البغي ح: ٤٢١٢.  (١)
سنن أبي داود كتاب الزكاة، باب: في صلة الرحم ح: ١٦٩٤.  (٢)

ينظر: شــرح كتاب النيل ٤٧/٥، كتاب اإليضاح ٥٧٢/٢، قاموس الشــريعة ٢٥٩/١١، جوابات   (٣)
السالمي ٤٢٦/٥.

شرح الجامع الصحيح ٥٦٤/٣.  (٤)
اإليضــاح ٥٧٢/٢ ـ ٥٧٣، جامع البســيوي ١٢١٩ ـ ١٢٢٠، منهج الطالبين ١٦٦/٢، بيان الشــرع   (٥)

محمد إبراهيم الكندي ٢٤٦/٥ط ١٤٠٥هـ/١٩٨٤م وزارة التراث القومي والثقافة.



61صلة األرحام

�$ األر��م(١). CJ#  ٦٤ 

في اآليات واألحاديث الســابقة ترغيب عظيم فــي صلتها ترهيب عظيم 
عن قطعها؛ ألن دعاء المالئكة بخير أو شر ال يرد، وعنه ژ : «من كان قاطًعا 
لرحمه فال يصحبنا، فخرج رجل ثم رجع، فقال: ما لك؟ قال: كنت مصارًما 
لرحم لي فوصلته فعتبته، فســر بذلك النبي ژ »، وقال ژ : «إن صلة الرحم 
منماة للعدد، مثراة للمال، محبة في األهل، منســأة في األجل، وإنها تزيد في 
العمــر»(٢)، وأن معنى زيادتها فيه أن يخرج من صلــب واصلها ذرية يعملون 
بطاعة فيلحقه عملهم، وأنها تتكلم بلســان ذلق يوم القيامة: صل من وصلني 
واقطع من قطعني، وأن صلتها بقاء لكم في الدنيــا، وخير لكم في اآلخرة، 
وأن أحــب األعمال إلى اهللا اإليمان وصلتها، وأبغض األشــياء إليه الشــرك 

بر األرحام وهو بمعنى صلتهم واإلحســان إليهــم وتفقد أحوالهم والقيــام على حاجاتهم   (١)
 q p o n ml k j i h g ﴿ :ومواساتهم. قال اهللا تعالى
 } | { z y x w v u t s r

~ ے¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ﴾ [النساء: ٣٦].
وفي حديث أبي هريرة ƒ قال: رســول اهللا ژ : «إن اهللا تعالى خلــق الخلق، حتى إذا فرغ 
منهم، قامت الرحم فقالت: هذا مقــام العائذ بك من القطيعة، قال: نعم، أما ترضين أن أصل 
من وصلك، وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى، قال: فذلك لك». ثم قال رسول اهللا ژ : «اقرؤوا 
[محمــد: ٢٢]»   ﴾ W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N ﴿ شــئتم:  إن 
والحديث متفق عليه، فهذه النصوص تدل على أن صلة األرحــام وبرها واجب، وقطيعتها 
محرمة في الجملــة، إال أنها درجات بعضها أرفع من بعض، وأدناهــا ترك الهجر، والصلة 

بالكالم والسالم.
وتختلف هذه الدرجات باختالف القدرة والحاجة، فمنها الواجب، ومنها المستحب. إال أنه 
لو وصل بعض الصلة، ولم يصل غايتها، ال يسمى قاطًعا، ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي 

له ال يكون واصًال. الموسوعة الفقهية الكويتية ٦١/٨ ـ ٦٢.
رواه الترمــذي في كتاب البــر والصلة عن رســول اهللا ژ باب: ما جاء في تعليم النســب   (٢)

ح: ١٩٧٩.
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وقطعها، وقيــل: إنها تعلقت بالعــرش، تقول: يا رب قطعــت، ومن أجارها 
أجاره اهللا(١).

$%�Iاألر��م /� ا�� $�.  ٦٥ 

صلة أرحام الرضاعة واجبة وهي دون أرحام النســب. وفي «التاج»: إنها 
ال تجب ولكنها أفضل من تركهــا وال ذنب في تركها، وال نعلم صلة األرحام 
من الرضاعة كاألم من الرضاعة، واألخوات وما ناســب بالرضاعة، إال أنا ال 

نحب اعتقاد قطيعتهم، ومن وصلهم فله الفضل.

وفي األثر: قالوا: إن الوالديــن، واألوالد، واألخوة، واألعمام واألخوات 
من الرضاعة لهم حقوق، وليست كحقوق من كان بينه وبينه نسب.

والراجح أن يكون أقربهــم إليه أعظمهم حقا عليــه، وقد ذكر في بعض 
اآلثار في صلة الرحم: ال يضيق ذلك عليكم إال فيمن ترثه ويرثك، ولعل لهذا 

المعنى ذهبوا إلى ذلك(٢).

(٣)�F��. V�H 6ا�� ا���ا�$   ��  ٦٦ 

هناك خالف بين الفقهاء حول حد القرابة التي تجب على المســلم صلتها، 
فرأي يرى أنه ال حد لها ولو دخلت في الشــرك ألن المشــرك رحــم، وألنه إذا 

ينظر: شــرح كتاب النيــل ٤٧/٥ ـ ٤٨، قاموس الشــريعة ٢٥٩/١١، اإليضــاح ٥٧٢/٢، جامع   (١)
البسيوي ١٢٢٠/٢، منهج الطالبين ١٦٦/٢.

ينظر: منهج الطالبين ١٦٦/٢، شــرح النيل ٣٣/٥، اإليضاح ٥٧٤/٢، قاموس الشريعة ٢١٥/١١،   (٢)
بيان الشرع ٢٥٥/٥.

للعلماء في الرحم التي يطلب وصلها رأيان:  (٣)
األول: أن الصلة خاصة بالرحم المحرم دون غيره، وهو قول للحنفية، وغير المشــهور عند 
=المالكية، وهو قــول أبي الخطاب من الحنابلــة،. قالوا: ألنها لو وجبــت لجميع األقارب
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وجبت صلة المشــرك القريب لنســبه وجبت صلة البعيد إذا كان نســب يجمع 
النسب بينكما، ورأي يرى أنها ما دون الشرك، ولو كان أقل من أربعة أو أكثر، أو 
تنتهي لسبعة آباء أو لعشــرة أو لخمسة أو ألربعة وهو المختار، أو لثالثة بدخول 
الســابع والخامس والرابع والثالث في هــذه األقوال، أو قرابتــك التي توجب 
الوصل هي من أي قرابــة من... إلخ، أو التقدير هكــذا، أو القريب الذي تجب 
صلته من... إلخ، أو التقدير هكذا، أو تنتهي إلى من ترثه ويرثك فقط؟ والمراد: 
من ترثه ولو كان ال يرثك، كبنــت أخيك وعمتك فتجب الصلة عليك وعلى من 
ذكر، ألن اإلرث حبــل جامع بينكما، ولــو كنت أنت المنتفع بــه وحدك ومن 
يرثك، ولو كنت ال ترثه للجامع المذكور كبنت األخ تصلك ولو كانت ال ترثك، 
فعلى هذا من واقع على نوعين: نوع يرثك ســواء ترثه أنت أو ال، ونوع من ترثه 
سواء يرثك أم ال، أو تقدر من في الثاني لداللة األول، أي: من ترثه ويرثك، ثم 

ظهر أن المراد: من ترثه ويرثك دون من ترثه أنت فقط، أو يرثك هو فقط.

وعلى الثاني: ال وصــل بينك وبيــن أخيــك إذا كان ألب أو كان لكل 
منكما، وهكذا كل محجوبيــن إذا حجب كل عن اآلخر، وكذا ال وصل بينك 
وبين مشرك أو عبد على هذا الترخيص، وذلك ســواء من جهة األب واألم، 

وأن عدد األمهات كعدد اآلباء، وابن األم ألمه عليه حق مثل األب(١).

لوجب صلة جميع بني آدم، وذلــك متعذر، فلم يكن بد من ضبط ذلك بقرابة تجب صلتها 
وإكرامها ويحــرم قطعها، وتلك قرابة الرحــم المحرم، وقد قال رســول اهللا ژ : «ال تنكح 
المرأة على عمتها وال على خالتها وال على بنت أخيها وأختها، فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم 

أرحامكم». أخرجه أبو داود.
الثاني: أن الصلة تطلب لكل قريب، محرًما كان أو غيره، وهو قول للحنفية، والمشهور عند 
المالكية، وهــو نص أحمد، وهو ما يفهم من إطالق الشــافعية، فلــم يخصصها أحد منهم 

بالرحم المحرم. الموسوعة الفقهية الكويتية ٨٣/٣.
ينظر: شرح كتاب النيل ٥٠/٥ ـ ٥١، جوابات السالمي ٤٢٤/٥ ـ ٤٢٥، قاموس الشريعة ٢١٤/١١،   (١)

اإليضاح ٥٧٤/٢، بيان الشرع ٢٤٩/٥.

=
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rSDاألر��م ���+�ل وا� $�.  ٦٧ 

ال حد للصلة وهي على القادر وإن بنفســه، وإن وصل بماله فهو أفضل، 
وتجب في ماله إن خيف هالكهم بجوع، والعاجــز عن الوصل ال يعد قاطًعا 
ما دام يدين هللا به، وينــوي صلتهم متى قدر عليها، واعتقــد أنه يصلهم متى 
تفرغ، واألولى رد الهاء للوصــل ألنه أعم من الوصول بالبــدن، إال إن أراد 

بالوصول مطلق االتصال بهم بالبدن أو المال أو بهما أو بالسالم.

وفي «التاج»: إن من كره رحمه وصوله إليه بنفســه وصله بســالمه، وفي 
اإلجزاء بالقلب، قوالن، وتجزي في الصلة المــرة كما تجزي في أعظم منها 
وأوجب كالتوحيــد والصالة على النبي ژ ، وقد يجــري فيها الخالف أيًضا 
كما فيهمــا فيجب تجديدها عند الذكر أو الخطــور بالبال، ويجزي الحل من 
رحمه أو جاره إن لم يصلــه مع اعتقادها والتوبة، ورحــم األم كرحم األب، 
ومن قال له أحد: بيننا قرابة من أحدهما وكان ممن يقبل قوله، أو شهد له ثقة 
ولو امرأة، فقيل: يعتقد من صلته بقدر ما أخذ قلبه من قول بال لزومها، ومن 
سمع من أحد والديه أن فالًنا من أقاربي لزمته صلته وأخذ من وصية األقرب، 

وإن قال ثقة: إنه من أقارب الميت دخل معهم فيها.

ويجب عليه وصلهم ببدنه إذا خيــف هالكهم أو هالك عضو منهم إن لم 
يعمل لهم ببدنه كتنجية وطب، وأما إذا غنوا عنه، فقيل: إن دان بوجوب صلة 
الرحم، واعتقد أن بينه وبينهم اتصاًال بالرحم فذلك كحبل بينه وبينهم جامع 
كاف، وإذا اعتقد الجفاء لهم كان قاطًعا لذلك الحبل هالك، ما لم يقطع النية 
عن الوصول، وإذا استشــعر ذلك الحبل ولم ينو أن ال يمشــي إليهم وال أن 
يمشي، أو نوى أن يمشــي صدق عليه أنه لم يقطع النية عن الوصول، ومعنى 
كونه علــى نية الوصول أنه لم ينــو قطعه، ولكنه حــق اهللا يكفي أن ال ينوي 
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تركه، بدليل أنه لو مات ولم يصل إليهم لم يهلك بمجرد عدم الوصول(١).

(٢)$�ن �� ا�,!H �/  ٦٨ 

أفضل الصلة الهدية مع الوصول بالنفس والســالم، ثم الهدية مع إرسال 
الســالم، ثم الهدية وحدها، ثم الوصول وحده، ثم إرســال الســالم وحده، 
وأضعفها نيــة الصلة عند مجيزهــا وحدها، وأما عند من لــم يجزها إال عند 

الضرورة، وأضعفها إرسال السالم في كتاب أو لسان.

وفي «الديوان» عنــه ژ : «صلوا أرحامكم ولو بالســالم»(٣) أو نحوه من 
كالم الخير، أو أراد بالســالم مطلق التحية الجائزة، وقد واصلهم من زارهم 
وســلم عليهم وإن بتبليغ عنه بأن يقول لهم إنســان: قد جاءكــم فالن زائًرا 
وأقرأكم السالم إن لم يجدهم بمحلهم، أو وقف ببابهم استحياء من الدخول، 
وال يلزمه أن يأمر مبلًغا إليهم ذلك بعد وصولــه لمحلهم مع عدم وجودهم، 

وقيل: يلزم(٤).

ينظر: شرح كتاب النيل ٥٢/٥ ـ ٥٣، قاموس الشريعة ٢٦٠/١١، اإليضاح ٥٧٥/٢، منهج الطالبين   (١)
١٦٨/٢، مدونة ابن غانم ٣١١/٣.

تحصل صلة األرحام بأمور عديدة، منها:  (٢)
الزيارة، والمعاونة، وقضاء الحوائج، والسالم، لقوله ژ : «بلوا أرحامكم ولو بالسالم»، وال 
يكفي مجرد الســالم عند أبي الخطاب، كما تحصل الصلة بالكتابة إن كان غائًبا، نص على 
ذلك الحنفية والمالكية والشافعية، وهذا في غير األبوين، أما هما فال تكفي الكتابة إن طلبا 

حضوره.
وكذلك بذل المال لألقارب، فإنه يعتبر صلة لهم، وظاهر عبارة الحنفية، والشافعية أن الغني 
ال تحصل صلته بالزيارة لقريبه المحتاج إن كان قادًرا على بذل المال له. ويدخل في الصلة 

جميع أنواع اإلحسان مما تتأتى به الصلة.
لم أجده بهذا اللفظ.  (٣)

ينظر: شــرح كتاب النيل ٥٣/٥، قاموس الشــريعة ٢٥١/١١، اإليضــاح ٥٧٤/٢ ـ ٥٧٥، جامع   (٤)
البسيوي ١٢٢٣/٢، منهج الطالبين ١٦٨/٢.
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وذكر في األثر: قال أبو محمد: ليس لصلة الرحم حد يعرف، ولكن يكون 
على النية، والوصول إذا قدر متى كان، والصلة على من قدر بماله، ونفسه إذا 
اســتطاع إلى ذلك، وإنما يجب عليه في ماله إذا خاف أن يهلكوا جوًعا، ومن 
كان لــه أرحام، فعجز عن الوصــول إليهم، وهو يريد الوصــول إليهم إال أنه 
يمنعه الشــغل عن ذلك، فإذا كان على نية الوصول وهو مشتغل فجائز ما لم 
يقطع النية على الوصول إليهم، قيل: فهل يكــون في هذا حد لمن عجز عن 
الوصــول؟ قال: ال حــد في هــذا، ولكنه حــق اهللا 8 ، واألصــل في هذا 

قوله ‰ : «صلوا أرحامكم ولو بالسالم»(١).

وفي األثر: وأفضل الصلة صلة الهدايا، وأضعف الصلة أن يرســل إليهم 
بالســالم، فإذا وصلت بقدمك، ونويت بذلــك زيارتهم هللا، فــإذا وصلتهم، 

وسلمت عليهم، فقد وصلت(٢).

C.ا�$ األر��م �+� ���م %�K ا�.  ٦٩ 

من واصلهم بحرام من مال أو كالم يســرهم كاغتياب مسلم لهم ونميمة 
وبهت بريء لم يكن بذلك واصًال، والمعصيــة ال تكون طاعة غير أنه يكون 
باستشــعاره قرابتهم واستشــعار الوصل واصًال، كالذي اعتقد الوصل وعدم 
القطع، وأما مشيه بحرام ففاسد ألن النهي يدل على الفساد فال يكون وصًال، 
وقيل: يكــون، وإنما الذي ال يكون وصًال هو مناولة الحــرام، نعم إذا لم ينو 
بالمشي نفســه وصًال بل بالحرام فقط لم يكن المشــي وصًال بل االستشعار 
المذكور، وتعلم من كالمي أن الوصل يكون بكل ما يســرهم من حالل ولو 

الحديث رواه.  (١)
شــرح كتاب النيل ٥٣/٥ اإليضــاح ٥٧٤/٢ ـ ٥٧٥، قاموس الشــريعة ٢٥١/١١، منهج الطالبين   (٢)

١٦٨/٢، بيان الشرع ٢٤٦/٥، مدونة ابن غانم ٣١١/٣.
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كالًمــا، فإذا قال: كيــف أصبحت؟ أو كيف أمســيت؟ أو نحــو ذلك قاصًدا 
لوصلهم فقد وصلهم، وأفضل من ذلك التسليم عليهم ألنه المسنون المشروع 
عند المالقاة الواجب في البيوت، ومن فعــل ما يعد صلة ولم يتقرب إلى اهللا 
لم يكن له ثواب ولكنه ينجو من وعيد القطيعة، ويكون له ثواب الوصل في 

الدنيا إذا فعل ذلك للقرب(١).

$��kا�� Kدي إ� ٴ� C.اا�� ٧٠  �5��ن  

روي عنه ژ : «أن الرحم إذا تناست ـ أي غفلت هذه عن هذه، وهذه عن 
هذه؛ وذلك يؤدي إلى النســيان وعدم معرفتها ـ تقاطعــت، ومن ثم حفظت 
العرب أنسابها»(٢)، أي: لم تغفل عنها لئال تنساها، وال يجوز حفظ رحم على 
شــك بل ال يحفظ ويثبت إال من تيقن أنه نســبه أو رحمه، لكن إن لم يتيقن 
برحم احتاط لها احتياًطا فقط من غير أن يعلم أحد أنه رحمه، لئال يأخذ عنه 

أنه رحم له، وذكر بعض أن األرحام إذا تناسبت تعاطفت(٣).

/� ��� أال �,C ر�+�(٤) �٧١  �! 

قيل: من حلف بعشــرين حجة أو ثالثين حجة أو أقــل أو أكثر ال يصل 
رحمه وال يكلمه فكيف ما واصله عمًدا أو نســياًنا بمــال أو بدل حنث حنًثا 
واحًدا ال أكثر، إال إن قال: كلما وصله سواء واصله بالهدية أو بالزيارة بالكالم 

ينظر: شرح كتاب النيل ٥٤/٥، منهج الطالبين ١٦٩/٢.  (١)
لم أعثر عليه.  (٢)

ينظر: شرح كتاب النيل ٥٤/٥، جوابات السالمي ٤٢٦/٥، قاموس الشريعة ٢١٤/١١.  (٣)
ذهب الحنفية والشــافعية إلى عدم انعقاد النذر بالمعصيــة، أو الحلف على فعل المعصية،   (٤)
وأنه ال يصح، وقيد جمهور الحنفية عدم انعقاد نــذر المعصية بما كان حراًما لعينه أو ليس 
فيه جهة قربة، فإذا كان فيه جهــة قربة: كنذر صوم يوم العيد، فــإن النذر به ينعقد، ويجب 

=الوفاء بصوم يوم آخر، ولو صامه خرج عن العهدة.
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أو بالسالم فيلزمه ما ألزم نفســه من الحجات، وقيل: واحدة، وقيل: ال حنث 
عليه بناًء على أن كفارة الحنث على الطاعة هــي فعلها، وكفارة الحنث على 
المعصية تركها، وقيل: يلزم الحنث فيهما بالتكفير، وقيل: يلزم في األول دون 
الثاني، وال حنث عليه في إعادة المواصلة أو الكالم بعد ذلك، إن لم ينو أنه 
ال يصلهم أبــًدا، بل نوى المرة المخصوصة، أو لم ينــو خصوًصا وال عموًما 
وإال فقوالن؛ وكذا في سائر الحلف على فعل شيء أو تركه إن نوى خصوًصا 

فعلى نيته، وإال ففي تكرير الكفارة كلما حنث؟ قوالن(١).

��SD� �+ر� C,� أال ��� �/  ٧٢ 

إن حلف ال يصله بقدمه واصله بمعروفه وسالمه وال يحنث، فإن واصله 
بقدمه، ففي الحنث خالف، ألن مواصلته بالقدم طاعة، وإنما ذكر الرحم ولم 

يؤنثه ألنه أراد اإلنسان، بل يجوز تذكير الرحم(٢).

ومن الحنفية من قال بانعقاد نذر المعصيــة يمينًا، وأن الناذر يلزمه ـ والحال هذه ـ أن يكفر 
ـهِ علي أن أقتل فالًنا كان  عنه كالحانث. قــال الطحاوي: إذا أضاف النذر إلى المعاصي كللـ

يميًنا، ولزمه الكفارة بالحنث.
وقد ذهب المالكية والحنابلة إلى أن نذر المعصية منعقــد وصحيح، إال أنه ال يحل الوفاء 
به، واســتدلوا بما ورد عن عائشة # أن رســول اهللا ژ قال: «من نذر أن يطيع اهللا فليطعه، 

ومن نذر أن يعصيه فال يعصه» رواه البخاري.
وقد حكى ابن قدامة إجماع الفقهاء على عدم حل الوفاء بنــذر المعصية، وإذا كان الفقهاء 
مجمعين على عدم حل الوفاء بنذر المعصية، فإن الناذر إن وفى به أثم وال كفارة عليه، وإن 

لم يف به فقد أحسن، إال أن الفقهاء اختلفوا في الواجب عليه حينئذ على اتجاهين:
االتجاه األول: يرى أصحابه أن من نذر معصية فلم يف بها لزمته كفارة يمين.

االتجاه الثاني: يرى من ذهب إليه أن من نذر معصية فلم يف بها فال كفارة عليه. الموسوعة 
الفقهية الكويتية ١٤٩/٤٠ ـ ١٥٣.

ينظر: شرح كتاب النيل ٥٥/٥، اإليضاح ٥٧٦/٢، بيان الشرع ٢٦٠/٥، جوابات السالمي ٢٧٨/٢ ـ ٢٧٩.  (١)
ينظر: شرح كتاب النيل ٥٦/٥، منهج الطالبين ١٦٨/٢ ـ ١٦٩.  (٢)

=
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���ل ..إذا �� ���C ا�+  C.اا�  ٧٣  ��اءة ذ/$ 

الواصل بريء من حقه ولو رد عليه ما واصل به ولم يقبله بأن يذهب إلى 
بابه، فال يفتح له أو يسلم عليه ولو برسالة، فال يرد إليه السالم أو يهدي إليه 
فال يقبض، وال يلزمه إعادة ذلك بعد، كما قال: إنه بريء، وإن أعاد فأحســن، 
وإن كان لمــا ردوا عليه نوى أن ال يصلهــم أو ال يفعل لهــم ذلك بعد فقد 
قطعهم، بل يبقى علــى اتصال الحبل بينهم وبينه ولــو قطعوه بالرد، وحينئذ 
تعظم المحنــة لوجود داعي القطع، مع أنه ال يجوز قطعهــم، ولو أرادوا قتله 

فليتق اهللا ويصل رحمه وال يغلبه الشيطان عن وصلهم لذلك(١).

C.ا�� ا�� ��t 6# ���� �/ $�.  ٧٤ 

إن كان في غير بلده ُندب وصوله بقدمه إن أمكنه، وإال أرســل إليه ولو 
ســالًما، وتلزمه صلة الوالدين من مسيرة ســنتين، واألرحام من مسيرة سنة، 
ويقال: سر سنتين في صلة الوالدين وسنة في صلة الرحم، وال وقت لذلك إال 
ما قالوا، يصله عند مرض أو فــرح أو حزن بموت أو مصيبــة بما قدر، وإن 
لزمته صلة من جهات فتركها حتى واصله مــرة ونواها عنها، أجزاه إن ذكر له 
أسبابها، وإن فرح جاره، أو رحمه على باطل، أو حزن على ما ال يحل له، لم 
تلزمه صلتــه على ذلك، بل ال تجــوز إال إن اعتقد أن يصلــه باألمر والنهي 
والنصح في ذلك فحسن، وإن ذهب إليه فسمع منكرًا في منزله ولم يطمع أن 
يقدر على إنكاره فال يترك صلتــه باإلنكار والنهي إن أمن على نفســه وعن 
حكيم: العيادة بعد ثالثة واجبة، والتعزية بعد ثالثة تجديد للمصيبة، والتهنئة 

بعد ثالثة استخفاف بالمودة(٢).

ينظر: شرح كتاب النيل ٥٦/٥.  (١)
ينظر: شرح كتاب النيل ٥٦/٥ ـ ٥٧، اإليضاح ٥٧٦/٢، قاموس الشريعة ٢١١/١١.  (٢)
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C.ا�ذ�$ � ا�+ٴ �$ ا���� .  ٧٥ 

تلزم الواصل مواصلة أرحامــه ببدنه ولو بغضوه وحقــروه وعزموا على 
إجالئه، أي: إخراجه مــن بلده فهم منافقون بذلك، ولــو توغر توقد غيًظا أو 
اشتد عداوة أو حقًدا قلبه عليهم للنهي عن القطيعة وليعف عنهم إن أمن على 
دمه، فإن لــم يأمن على دمه لزمه الحــذر ولم يتأكد ببدنــه، وإال يأمن دمه، 
فليالطفهم برســالة وســالم إن كانا بغير كتاب، وإن كانا بكتاب ويســكنهم 
بهدية، وهي أفضل، يصلهم وإن قطعوه، ويعطيهم وإن حرموه، وفي الحديث: 
«أفضل الصدقة صدقــة على ذي الرحم الكاشــح»(١)، أي: الــذي أضمر لك 
عداوة، وقيل: إذا كانــوا بتلك الحال، ولــو أمن دمه كانــت مواصلتهم ولو 
بالســالم مســتحبة ال الزمة، وال ينوي قطعهم ســواء لم يأمن دمه أو أمنه، 

ويقال: من كان ممنوًعا من صلة قرابته فلينظر إلى الجهة التي كانوا فيها(٢).

�$ األر��م ا�+�����5.  ٧٦ 

سئل اإلمام نور الدين الســالمي: عمن له أرحام معاندون له كيف يصنع 
من ابتلي بذلك؟

فقال: إن على هــذا أن يؤدي ما وجــب عليه لرحمــه، وعصيان الرحم 
ال يسقط الفرض الواجب عليه، إال إذا كان باغًيا يحق قتاله فله أن يقاتله على 
بغيه، فإن خاف ضرًرا في حالــه أو ماله أو دينه، فلــه أن يتقيه بما تجوز فيه 

التقية(٣).

رواه أحمد في المسند، مسند صفوان بن أمية العجمي ح: ١٤٨٩٦.  (١)
ينظر: شــرح كتاب النيل ٥٧/٥ ـ ٥٨، اإليضاح ٥٧٦/٢، منهج الطالبين ١٦٦/٢ ـ ١٦٨، قاموس   (٢)

الشريعة ٢٥٣/١١، جوابات السالمي ٥٠٥/٥ ـ ٥٠٦.
جوابات اإلمام السالمي ٥٢٣/٥، اإليضاح ٥٧٦/٢.  (٣)
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���K أ�� أ�o���e و�� �,% �ّ/ �/ �!�  ٧٧ 

من جاز على قريبته أو قريبه بمنزل، أو دخل بلًدا فيه قريبته أو قريبه، ولم 
يرها أو لم يره: أي لــم يصلهما ولو بالدخول عليهمــا أو بلقائهما، فعبر عن 
عدم الوصل بعدم الرؤية؛ ألن الوصل والرؤية ملتبســان فــي الجملة، أعني 
أنهما يجتمعــان في بعض الصور، وألن الرؤية ســبب للوصل في الجملة إذا 
رأيته لم يحسن إال أن تكلمه كالما يســره كالسالم، فقد قطعها أو قطعه وكفر 
كفر نفاق، وال يؤخذ بهذا إال على وجــه الرغبة، وليس في هذا القول تضييق 
كثير ألن السالم بنية الوصل وصل، وألن الكالم الذي يسرهم وصل، فليقصد 
بابه ويســلم ولو بما يعمه وكل من في الدار، بل قيــل: إنه إذا نظر إلى منزله 
بنية الوصل أجزاه إذا مر به، وقيل: ال كفر وال قطيعة في ذلك إذا لم ينوها أو 

كان قد وصلهما قبل(١).

 ٧٨  �!� /� �+ED و.�ل �eا���

من له حاجة عند قرابته ومشى إليهم لطلبها بعض الطريق فأيس منها في 
نفســه أو لم يطمع فيها، فرجع أو اقتنى كلًبا لمنعهم، فقد قطعهم، أما مسألة 
الكلب فظاهرة، سواء منعهم به بغًضا لهم أو بخًال عن إطعامهم إذا جاءوا أو 
لغير ذلك، وغيــر الكلب مثله كجمل عقور وخفير، وأما مســألة الرجوع من 
الطريق، فكانت قطًعا، ألن الرجوع ابتداًء للصــد عنهم الموصل للقطع بعد، 
والموصل إلى الحرام حرام، بل يجب عليه، إذا أيس أو لم يطمع، أن يمضي 
في طريقه إليهم حتــى يصلهم ألن رجوعه المرتب على إياســه أو على ترك 
الطمع ليس كمطلق الرجوع بل أشد وأدعى للحقد، إذ شرع في الذهاب إليهم 
ولم يتم وانتقض وخاب، فلو رجع وقلبه ســالم عليهم لــم يكن حقد إال أن 

ينظر: شرح كتاب النيل ٥٨/٥، منهج الطالبين ١٧٠/٢.  (١)
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يقال: إن رجوعه منــزل منزلة من جاز على قريبه ولم يــره، فإنه إذا كان عدم 
رؤيته قطًعا له، مع أنــه لم يمش إليهم قصًدا لهــم، فرجوعه بعد أن قصدهم 
أولى بأن يكون قطًعا، أو ألن أياسه منهم وتركه المضي إليهم في الحاجة ظن 
ســوء بهم، وظن الســوء بهم قطع، فإن كان قد تحقق منهم ذلك أو مثله مما 

يكون ظنه معه غير جائز، فال يكون رجوعه قطًعا لهم، إال إن نوى القطع(١).

KI�+األر��م وز��رة ا� $�. CJ#  ٧٩ 

ــنة المطهرة في زيارة القرابة والمرضــى بجزيل الثواب، وفي  رغبت الس
«الديوان»: قيل: من مشى إلى قرابته أو ذي محرم منه فسأل عنه أو زاره أعطاه 
اهللا أجر مائة شــهيد، وإن ســأل عنه ووصله بنفســه وماله كان له بكل خطوة 
أربعون ألف حســنة، ورفع له بكل خطوة أربعون ألف درجة، وكأنما عبد اهللا 
مائة سنة، ومن مشــى في قطيعة الرحم غضب اهللا عليه ولعنه، وكان عليه من 

الوزر ما لمن وصل الرحم من األجر.

ولزائر رحمه أو مريض بكل خطوة عشــر حســنات، وفي الحديث: «لو 
علمتــم ما فيهمــا ما تخلفتم عنهمــا واهللا يكتب بكل خطوة من ذلك عشــر 
حسنات»(٢)، وال ينافي حديث األربعين ألًفا المتقدم ألنه فيمن حمل معه ماالً 
لــه، وإذا ورد التفــاوت فــي العدد مع اتفــاق في المــال وتركــه فإنما هو 
بالتضعيف، وهللا أن يضعف ما يشاء لمن يشاء، وإن قلت: لم ذكر العشر لكل 
ا في اآلية عامًا؟ قلت: دفًعا لما  خطوة مع أن كل حسنة حسنة بعشر مطلًقا نص
قد يتوهم أن المشــي في الزيارة كله حســنة واحدة، فنبه على أنه كل خطوة 
حسنة، وأيًضا في ذكر ذلك تنبيه على ما قد يغفل عنه وال ينتبه لخصوصه في 

ينظر: شرح كتاب النيل ٥٨/٥ ـ ٥٩، اإليضاح ٥٧٧/٢، بيان الشرع ٢٤٧/٥.  (١)
لم أجده.  (٢)
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عموم اآلية، بل في ذكره ارتسام في القلب وترغيب منه ژ ما ال يرتسم لمن 
قد يمر على عموم اآلية وال ينتبه إلى شمولها هذا.

وفي «الديوان»: وقد قيــل: إن من كانت قرابته فــي موضع ال يصل إلى 
زيارتهم فلينظــر إلى ناحيتهم، ثم إن ذلك صلتهم، ومــن زار قرابته فله بكل 
خطوة عشر حسنات حتى يرجع. وعن رسول اهللا ژ : «من عاد مريًضا قعد في 
ل به ســبعون ألف ملــك يصلون عليه حتى  مخاريف الجنة حتى إذا قام وك
الليل، وأنه إذا عاد الرجل المريض ابتغاء وجه اهللا خاض في الرحمة، فإذا قعد 
عنده استنقع فيها استنقاًعا، وأن ثالثة في ظل العرش: عائد المرضى، ومشيع 

الموتى، ومعزي الثكلى وفي رواية: وطائع والديه»(١).

ا�
��رة(٢)  ٨٠  /� آداب 

نة تخفيف الجلوس في العيادة، وذكر بعضهم أن حق العيادة يوم  من الس
بعد يوم أو يوم بعد يومين، وقيــل: إذا دخل العواد علــى الملك فحقهم أن 
ال يسلموا عليه فيحوجوه إلى رد السالم ويتبعوه، فإذا علموا أنه الحظهم دعوا 
له وانصرفوا، وآداب العائد خمســة: خفة الجلسة، وقلة السؤال، وإظهار الرقة 

رواه أحمد في مســند علي بن أبي طالب ح: ١١٧٠، وينظر: شــرح كتاب النيل ٥٩/٥ ـ ٦٠،   (١)
قاموس الشريعة ٢٥٩/١١.

من آداب عيادة المريض: أن ال يطيل الجلوس إال إذا علم أنه ال يشــق عليه ويأنس به، وأن   (٢)
يدنو منه، ويضع يده على جسمه، ويسأله عن حاله، وينفس له في األجل بأن يقول ما يسر 
به، ويوصيه بالصبر على مرضه، ويذكر له فضله إن صبر عليه. ويســأل منه الدعاء، فدعاؤه 

مجاب.
ومن اآلداب: أن يستصحب معه ما يســتروح به كريحان أو فاكهة. وأن يتصدق عليه إن كان 
محتاًجا لذلك، وأن يرغبه في التوبة والوصية إن لم يتــأذ بذلك وإن لم تظهر عليه أمارات 
موت على األوجه، وأن يتأمل حال المريض وكلماته، فــإن رأى الغالب عليه الخوف أزاله 

عنه بذكر محاسن عمله له. الموسوعة الفقهية الكويتية ٧٨/٣١.
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والدعاء بالعافية له، وغض البصــر عن عورات الموضع، وعنه ژ : «من تمام 
عيادة المريــض أن يضع أحدكم يده على جبهته أو على يده، ويســأل كيف 
هو»(١). وروي: «أنه كان إذا دخل على مريض مسح بيده المباركة على وجهه 
وصدره، ويقول: اللهم أذهب البأس رب الناس واشف إنك أنت الشافي شفاء 
ال يغادر ســقًما»(٢) وقال: «من عاد مريًضا فقال: بسم اهللا أسأل اهللا العظيم رب 

العرش العظيم أن يشفيك»(٣) عوفي بسبب دعائه إن لم يحضر أجله(٤).

 ٨١  األ/� ����
اور وا�6FD %� ا����ور

أُِمر األقارب أن يتزاوروا وال يتجاوروا؛ قال ذلك عمر كما في «الديوان» 
و«اإليضاح»، لكن فيهما عنه: مروا األقارب... إلخ، فإن التجاور يكون ســبًبا 

لالستهانة بهم واالفتتان.

وفي «الديــوان»: من أراد أن يكثر عمله فليجالس غير عشــيرته، ألنهم 
يشــغلونه عن العمل أو يفســدونه عليه، وال يجاور قرابته من أراد أن تكثر 
مودتهم؛ ألن للجديد الطري ما ليس للقديم، ومن ذلك نهي غير واحد عن 
استيطان مكة، فإن التجاور يوجب التزاحم على الحقوق، وربما أدى ذلك 
إلى القطيعة والعقوق، وعن بعض: من تباعد عن قرابته دامت بينهم المودة، 
ومــن أراد أن يكثر علمه ويكــون حليًما، فليجالس غير عشــيرته ويزرهم 
زيارة، فكما تكون المعاداة والتنافس بمجالستهم تكون باالنقطاع عنهم كل 
االنقطاع، وقد قيل: األب أب والولــد عمد، واألخ فخ، والعم غم، والخال 

صحيح البخاري كتاب المرضى، باب وضع اليد على المريض ح: ٥٦٥٩.  (١)
صحيح البخاري كتاب المرضى باب دعاء العائد للمريض وقالت عائشــة بنت ســعد عن   (٢)

أبيها قال النبي ژ: «اللهم اشف سعًدا» ح: ٥٦٧٥.
رواه الترمذي في كتاب الطب، باب ما جاء في التداوي في العسل ح: ٢٠٨٣.  (٣)

ينظر: شرح كتاب النيل ٦٠/٥ ـ ٦١.  (٤)
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وبال، واألقارب عقــارب، وفي «الديوان»: يلزم الرجل حقوق من اشــترك 
معه أوالًدا(١).

(٢)vذ� �/ �F�D/ �!و� �F/ا�+�أة ألر�� $�.  ٨٢ 

تجب صلة األرحام علــى األنثى بما أمكن لها، ومن ثــم لم يجز لرجل 
منع زوجته وابنته من وصول رحمهما، وإن منعهما زيارة وأباح لهما ســالًما، 
بأن ترسله في كتاب أو على لسان وهدية فله ذلك، وهو في حقها أفضل، ألن 

ينظر: شرح كتاب النيل ٦١/٥ ـ ٦٢، اإليضاح ٥٧٧/٢.  (١)
قال المالكية والحنفية فــي القول المفتى به عندهــم: للمرأة الخروج لزيــارة والديها كل   (٢)
جمعة، ومحارمها كل سنة ولو بغير إذن الزوج؛ ألن ذلك من المصاحبة بالمعروف المأمور 

بها، ومن صلة الرحم. وقيده المالكية بأن يكون الوالدان في البلد.
والصحيح من مذهب الحنفية وهــو مذهب المالكية أن الزوج ال يمنــع أبوي الزوجة من 

الدخول عليها في كل جمعة، وال يمنع غيرهما من المحارم في كل سنة.
وكذا بالنسبة ألوالدها من غيره إن كانوا صغاًرا، ال يمنعهم الزوج من الدخول إليها كل يوم 
مرة، وإن اتهم والديها بإفسادها، فيقضي لهما بالدخول مع امرأة أمينة من جهة الزوج وعليه 

أجرتها.
وذهب الشــافعية، وهو قول للحنفية: إلى أن له المنع من الدخول، معلًال بأن المنزل ملكه 
وله حق المنع مــن دخول ملكه، وهذا ظاهــر الكنز، وهو اختيار القــدوري، وجزم به في 

الذخيرة، وقيل: ال منع من الدخول بل من القرار؛ ألن الفتنة في المكث وطول الكالم.
ومذهب المالكية، أنه يقضى بزيارة والديهــا وأوالدها الكبار من غيره لها في بيت الزوجية 

كل جمعة مرة.
وذهب الشافعية إلى أن للمرأة الخروج من بيت الزوجية لزيارة والديها ومحارمها في غيبة 
الزوج إن لم ينهها عن الخروج. وجرت العادة بالتســامح بذلك. أما إذا نهاها عن الخروج 

في غيبته فليس لها الخروج لزيارة وال لغيرها.
وذهب الحنابلة إلى أنه ليس للزوج منع أبويها من زيارتها، لما فيه من قطيعة الرحم، لكن 
إن عرف بقرائــن الحال حدوث ضرر بزيارتهمــا، أو زيارة أحدهما فله المنع. الموســوعة 

الفقهية الكويتية ١٨٢/٣٤.
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ستر المرأة أفضل ويجزيها أن ترســل ولو سالًما وحده بال هدية، وإن أرسلته 
وهدية فأفضــل، وإن منعها هديــة وأباح ســالًما فلترســله، وإن أباح هدية 
ال سالًما فلترســلها، وإن أباح مشًيا إليه مشــت، وال تفعل ما منع منها، وقد 
كان لها مســلك لم يمنعها منه؛ وإن منعها من كل ما يســمى صلة فال طاعة 
لمخلوق في معصية الخالــق، فلتصلهم بما يكون أقل كرًهــا عند زوجها أو 
أبيها من هدية أو إرسال ســالم، ولتكتم ذلك إن خافت، وقيل: ال تفعل ذلك 
ألن صلتهم موســعة ما لم يضطروا فلتعتقد أنه إذا أمكنت صلتهم لها فعلت 
ره حتــى يمكنه كحج وعمرة، ولها أن تأخذ إذا منعها  كمن منع من فرض فأخ
بقول من قال: من عرف اتصاًال بالرحم وأثبت العهدة بينهما أجزاه ما لم ينو 
قطع الحبل بينهما، وإن ألزمها أن تأخــذ بهذا القول وكانت في درجة التقليد 
دون الترجيح فلتأخذ به، وإذا اضطروا فلتصلهــم بما اضطروا إليه ولو منعها 
ألن هذا القول مقيد بعدم االضطرار، وكذا غيره، واالبن مثل البنت. واقتصر 
عليها ألن المرأة أليق بالســتر ويالطفان األب حتى يجيز، وكذا األم إن كانت 

مانعة، وتالطف المرأة زوجها إذا منعها كذلك(١).

�F+س) ر��Dا�  ��رة (أي: ا�+��رة %� أ% َّ�G+ا�+�أة ا� C.٨٣  و 

رة، أي: المســتورة في خدر، وهي الشــابة، وال سّيما  على المرأة المخد
غيرها أن تعتقد وتصل رحمها بتعزية في مصيبة؛ كموت وفقد وسلب، وتهنئة 
في مسرة، أي: ســرور أو فرح، والتهنئة أن يدعو له أن يكون ما فرح به هنيًئا 
ســهًال خالًصا غير منغص، وذلك كقدوم مسافر وتزوج، غير أنها ال يجوز أن 
تتزين للنســاء وتظهر زينتها لهن وتقعد في العرس، وال يجــوز لها أن تظهر 

نفسها لغير محرم مثل ابن الخال وابن العم إذا أرادت أن تصله في منزله.

ينظر: شرح كتاب النيل ٦٢/٥ ـ ٦٣، قاموس الشريعة ٢٢٨/١١ ـ ٢٣١، بيان الشرع ٢٥٧/٥.  (١)
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وظهورها له إن كانت ممن تظهر له أو يعرفها إذا رآها مســتترة، أو يعرف 
كالمها ولم تخف فتنة في كالمها له، أو بتبليغ مع مبلغ له بعد وصولها منزله 
إن كان ممن ال تظهر لــه تطلب من امرأة أو طفل، أو ممــن تظهر له أو ممن 
ال تخاف فتنته أن يقــول له: إن فالنة كانت هنا أو هي هنــا جاءت تهنيك أو 

يك، وإن ظهرت له بما يجوز لها كوجه يعرفها به جاز. تعز

وال تدع الصلة بنفســها، وال تكتف بســالم أو تبليغ مــن منزلها في 
مصيبة أو تهنئة إال لعذر كمرض وعمى وعدو ومنع زوج أو أب لها، وفي 
«التاج»: وعلى مخدرة أن تصل رحمها عند مســاءة أو مسرة وال تعذر إن 
لم تمنع، وال يأثم زوجهــا أو والدها إن منعها إن لــم يعتقد قطيعة، وال 
يلزمها الترحيب بقادم من سفر وال تشييع جنازة، وال تعذر عن الصلة ولو 
شــابة أو ذات عيال أو بعل إال بمن ذكر، أو بخــوف أو مرض أو بعمى 

ونحو ذلك(١).

�F+ر� $�. �/ ��Nوج زو
 ٨٤  /ED ا�

يكره لزوج منع زوجته من وصول رحمهــا ولو بالخروج، وال تخرج إال 
بإذنه، وكذا أبوها، وال بأس بالتسليم على النساء إذا لقيهن الرجال في طريق، 

أو على أبوابهن إذا َسلِمت القلوب من الريب.

وقد تحصل لك أن صلة الرحم ال حد لها وتجــزي المرة الواحدة بدون 
نية قطع لما بعد، وأنها تجب كلما اضطروا بما اضطروا إليه ولو مراًرا بال حد 
بحسب اإلمكان والتيســير، وأنها تجب كلما حدثت لهم مصيبة أو تهنئة ولو 
تعددت بــال حد، وال يجزي ما تقــدم له من صلة قبل حــدوث ذلك أو قبل 

ينظر: شــرح كتاب النيــل ٦٣/٥ ـ ٦٤، قاموس الشــريعة ٢٢٧/١١، اإليضــاح ٥٧٨/٢، منهج   (١)
الطالبين ١٦٧/٢، بيان الشرع ٢٥٨/٥، ٢٦١.
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االضطرار، وإن لم تتقدم حتى وصلهم في حدوث أو اضطرار أجزأ عن الصلة 
العامة، ألن مطلق الصلة واجب، وهذه الصلة الواقعة عند حدوث أو اضطرار 
نوع من مطلق الصلة الواجبة، وفيها تطييب الخاطر ما يزيد عن الصلة المطلقة 

أو يساوي(١).

✾  ✾  ✾

ينظر: شــرح كتاب النيل ٦٤/٥، قاموس الشــريعة ٢٢٨/١١، اإليضــاح ٥٧٧/٢ ـ ٥٧٨، منهج   (١)
الطالبين ١٧٧/٢.
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����ا�  ]�

(١)����ا�  ����H  ٨٥ 

اليتيم: هو من مات أبوه دون بلوغ، ومن الدواب من ماتت أمه(٢).

(٣)V�H �/ K��� و/���، و%��ا�  ٨٦  �!� ر%��$ 

يجب على ولي اليتيم وعشــيرته القيام به وبماله، وهذا من باب الصلة، 
والوصي مخاطب بذلك قبل العشــيرة، فإن لم يقم به مع القدرة عصى، فإن 
ضاع شــيء في بدنه هلك أو ماله ضمنه، وعلى العشيرة القيام به إذا لم يقم 
به، أو احتاج في أمر إليه وإلى العشــيرة جميًعا قاموا به جميًعا، وإال ضمنوا 

اليتيم في اللغة: الفرد وكل شــيء يعز نظيره، واليتيم بضم اليــاء وفتحها: االنفراد أو فقدان   (١)
األب، واألنثى يتيمة والجمع أيتام ويتامى، قال ابن الســكيت: اليتيــم في الناس من قبل 

األب، وفي البهائم من قبل األم، وال يقال لمن فقد األم من الناس: يتيم.
ف الفقهاء اليتيم بأنه من مات أبوه وهــو دون البلوغ لحديث: «ال يتم  وفي االصطالح: عر
بعد احتالم»، رواه الطبراني في الكبير، ينظر: الموســوعة الفقهيــة الكويتية ٢٥٤/٤٥، وينظر 

أيًضا: القاموس المحيط، ولسان العرب والصحاح.
ينظر: شرح كتاب النيل ٦٥/٥، منهج الطالبين ١١٨/٩.  (٢)

يجب االعتناء باليتيم والعطف عليه والرأفة به وبره واإلحســان إليــه لقول النبي ژ : «أنا   (٣)
وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بإصبعيه السبابة والوســطى» رواه البخاري، كما أن اهللا تعالى 
 g f ﴿ :نهى عن إذالل اليتيم وظلمه ونهره وشتمه والتسلط عليه بما يؤذيه لقوله تعالى

i h ﴾ [الضحى: ٩]، الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٥٥/٤٥.
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جميًعا العشــيرة والولي، وحاصل ذلك أن حق اليتيــم واجب كل من قام به 
أجزأ والمخاطب به األقرب فاألقرب، فإذا لم يقم به أقامته العشــيرة له، وإن 
لم يفعلوا أو امتنع أو هرب لزمها حتى يقيم له صالًحا، وإال لزمها الضمان، 
ولزم ذلك الممتنع أو الهارب إن أطاق، وإذا لم تقم به العشيرة لزم من علم 
به ممن يليهم في نســب ما، وإال فأهل المنزل األقرب فاألقرب منزًال، وإال 
فأهل بلد يلي ذلك البلد، وذلك أن القيام به فرض كفاية، ولو كان المخاطب 
به األقرب فاألقرب وكل مسبوق في القرب يزعج سابقه إلى القيام، فإن قام 
هذا السابق، وإال قام المســبوق وإن لم يقم أزعجه من بعده، وهكذا وإذا لم 
يزعجه ضمن السابق والمسبوق، وإن زعجه فلم يقم ضمًنا، وال ضمان على 
من لم يعلم بــه، وقيل: إنمــا يضمن ممن لزمــه القيام من قريــب أو بعيد 

الصلحاء فقط(١).

����ا�  ٨٧  /� ورد CJ# 6# وال�$ أ/� 

روي عنه ژ : «من تولى لليتيم له أو لغيره فاتقى اهللا فيه وأحسن إليه كان 
معي في الجنة كهاتين، وجمع بين وسطاه وســبابته»(٢) يشير إلى أنه ژ إنما 
يفوقه بدرجــة النبوة، وما يترتب عليها فقط، ومثــل ذلك قوله ژ : «من ربى 
يتيما له أو لغيره كنت أنا وهــو في الجنة كهاتين، وأشــار بإصبعيه»(٣)، زاد 
«الديوان»: الســبابة والوســطى، والزيادة في الحديث مقبولة من عدل فكيف 
من عدول علــى أنها من الحديث، ويبعد أن يكون ذلــك من كالم «الديوان» 
إدراًجا للتبيين، وقدم الشيخ قول: كهاتين على قوله: «في الجنة»، ويحتمل أن 
تكون اإلشــارة في الحديث إلى مطلق المخالطة فــي الجنة واالقتران به ژ 

ينظر: شرح كتاب النيل ٦٥/٥ ـ ٦٦، اإليضاح ٥٨٠/٢، منهج الطالبين ١١٩/٩.  (١)
مسلم كتاب الزهد والرقائق، باب: كافل اليتيم ح: ٢٩٨٣.  (٢)
مسلم كتاب الزهد والرقائق، باب: كافل اليتيم ح: ٢٩٨٣.  (٣)
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دون إشــارة إلى التفاوت، وأولى من ذلــك كله أن يكون مشــيًرا إلى ذلك 
جميًعا، ومعنى كون اليتيم له: أنــه وليه لزمه القيام به أم لم يلزمه، كابن أخيه 

وابن عمه، ومعنى كونه لغيره: أنه غير وليه كيتيم األجنبي.
يت ســباحة ألنه يسبح بها،  وروى البخاري: الســباحة والوســطى، وسم
وسبابة ألنه يسبب بها، وقيل: اســتوت أصبعاه ژ حين قال ذلك تأكيًدا ألمر 
كفالة اليتيم، ومبالغة بأن كافله قد اســتوت درجته مع درجة رسول اهللا ژ ثم 
عادت أصبعاه كمــا كانت، وهذا ال يثبــت باالحتمال بل يحتــاج إلى نقل، 

ويكفي في إثبات قرب المنزلة أنه ليس بين الوسطى والسبابة أصبع.
وروى الطبراني عن أم ســعد: «معي في الجنة كهاتيــن إذا اتقى»، وهو قيد 
ال بّد منه عندنا، ويحتمل أن يريد قرب المنزلة حــال دخول الجنة ال فيها، لما 
أخرجه أبو يعلى عن أبي هريرة: «أنا أول من يقرع باب الجنة، فإذا امرأة تبادرني 
ـ أي: لتدخل معه أو على إثــره ـ فأقول: من أنت؟ أنا امــرأة تأيمت على أيتام 
لي»(١)، ويحتمل أن يريد سرعة الدخول وعلو المنزلة، والحكمة في ذلك أنه ژ 
بعث إلى قوم ال يعقلون أمر دينهم، وهم أهل زمانه، فأرشدهم وكذا كافل اليتيم 
قائم بمن ال يعقل أمر دينه ودنيــاه، فتقاربت منزلتهما أو تشــابهتا إذا قام بأمر 
اليتيم وعلمه دينه، وفي رواية: «كافــل اليتيم له أو لغيره» قال ابن حجر: ومعنى 
ا أو أًخــا أو نحو ذلك من األقــارب، أو يكون  ا أو عم قوله: له، أن يكــون جد
أبو المولود قد مات فقامت أمه مقامه، أو ماتت أمه فقام أبوه في التربية مقامها.

وفيه تســمية من ماتت أمه يتيًما إلحاًقا بمن مات أبــوه، ومن وضع كفه 
على رأســه رحمة له كتب له ما أخذت بكل شعرة حســنة، ومحيت له بكل 

شعرة سيئة، وقال: «اتقوا اهللا في الضعيفين اليتيم والمرأة»(٢).

مسند أبي يعلى الموصلي، مسند أبي هريرة ح: ٦٦٥١.  (١)
رواه ابن ماجه كتاب األدب، باب حق اليتيم ح: ٣٦٧٨.  (٢)
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وقال ژ «خير بيت في المســلمين بيت فيه يتيم ُيْحَسُن إليه، وشر بيت 
 U T ﴿ :في المســلمين بيت فيه يتيم ُيَســاء إليه»(١)، وقال عز مــن قائل
 `  _^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V
 Ç Æ Å ÄÃ Â Á À ﴿ :[النســاء: ١٠]، وقوله تعالى ﴾ a

Í Ì Ë Ê É È ﴾ [النساء: ١٢٧](٢)

��+���J� �/ K /� ا�+�% ����ا� ب ر%��$ N٨٨  و 

إن لم يكن لليتيم ولي أو غاب أو امتنع أو جن أو عجز لمرض أو كبر أو 
غيرهمــا، أو كان خائًنا أو أشــرك، فعلى من حضر من المســلمين العشــيرة 
وغيرهم، ألن غيرهم أيًضا مخاطب، وخص المسلمين ألنهم المتأهلون لذلك 

والمنتفعون به عند اهللا، وإن كان فيهم عشيرته فهم أولى(٣).

(٤)����ا� ون  ٴy $��%�� �� ٨٩  اG�aالف أ/

يجب على العشيرة اســتخالف قائم أمين ليقوم برعاية شؤون اليتيم، إن 
لم يستخلف عليه أبوه، أو اســتخلف ومات الخليفة أو غاب أو جن أو عجز 

رواه ابن ماجه كتاب األدب، باب: حق اليتيم ح: ٣٦٧٩.  (١)
ينظر: شرح كتاب النيل ٧٢/٥ ـ ٧٣، اإليضاح ٥٧٩/٢، منهج الطالبين ١١٨/٩.  (٢)

ينظر: شرح كتاب النيل ٦٦/٥، اإليضاح ٥٨٠/٢، منهج الطالبين ١٢١/٩.  (٣)
تولية الوصي تختلف تبًعا الختالف ما يتعلــق اإليصاء به، فإن كان اإليصاء بتصرف معين،   (٤)
كقضاء الديــون واقتضائها، ورد الودائع واســتردادها، وتنفيذ الوصايــا ونحو ذلك، فالذي 
يكون له تولية الوصي هو صاحب الشــأن في ذلك التصرف؛ ألن من له والية على تصرف 
من التصرفات، كان له أن ينيب عنــه غيره فيه للقيام به في حال حياته بطريق الوكالة، وبعد 
وفاته بطريــق الوصية، أمــا إن كان اإليصــاء برعايــة األوالد الصغار ومن فــي حكمهم، 
كالمجانين والمعتوهين، والنظر في أموالهم بحفظها والتصرف فيها بما ينفعهم، فال خالف 
=بين الفقهاء في أن تولية الوصي تكــون لألب؛ ألن لألب ـ عندهــم جميًعا ـ الوالية على 
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أو لم يقبل الخالفة أو لم يتأهل لها، ولو كان ال مال له إن حضرت العشيرة، 
وإذا رجع خليفة األب بطل خليفة غيره، وإن اســتخلفت العشيرة بال حضرة 
المســلمين جاز، وال يجوز العكس إال إن رضيت العشيرة، وقيل: جائزة ولو 

أوالده الصغار ومن فــي حكمهم في حال حياته، فيكون له الحق فــي إقامة خليفة عنه في 
الوالية عليهم بعد وفاته.

ومثل األب في هذا الحكم الجد عند الحنفية والشــافعية، فله حق تولية الوصي؛ ألن الجد 
له عندهم الوالية على أوالد أوالده وإن نزلوا، فيكون له حق اإليصاء عليهم لمن شــاء بعد 

موته كاألب.
وقال المالكيــة والحنابلة: ليس للجد حــق تولية وصي عنه علــى أوالد أوالده؛ ألن الجد 
ال والية له عندهم على أموال هؤالء األوالد؛ ألنه ال يدلي إليهم بنفســه، وإنما يدلي إليهم 
باألب، فكان كاألخ والعم، وال والية ألحدهما على مال أوالد أخيه، فكذلك الجد ال والية 

له على مال أوالد أوالده.
ولوصي األب حق اإليصاء بعده لمن شاء عند الحنفية؛ ألن األب أقامه مقام نفسه، فكان له 
اإليصاء كاألب، ويوافق الحنفية في ذلــك المالكية، إال أنهم قيدوا حق الوصي في اإليصاء 
لغيره بما إذا لم يمنعه األب من اإليصاء إلى غيره، فإن منعه من اإليصاء إلى غيره، كأن قال 

له: أوصيتك على أوالدي، وليس لك أن توصي عليهم، فال يجوز له اإليصاء.
وقال الحنابلة والشــافعية في األظهر: ليس للوصي حق اإليصــاء إلى غيره، إال إذا جعل له 
اإليصاء إلى غيره؛ ألن الوصي يتصرف بطريق النيابــة عن الموصي، فلم يكن له التفويض 
إلى غيره، إال إذا أذن له في ذلك، كالوكيل، فإنه ال يجوز له توكيل غيره فيما وكل فيه، إال 

إذا أذن له الموكل، فكذلك الوصي.
وللقاضي إذا لم يوص األب والجد أو وصيهما ألحد أن يعين وصيا من قبله باتفاق الفقهاء، 
أما األم فليس لها تولية الوصي على أوالدها عند الحنفية والشافعية والحنابلة ألنه ال والية 

لها على أوالدها في حال حياتها، فال يكون لها حق إقامة خليفة عنها في حال وفاتها.
وقال المالكية: لألم الحق في اإليصاء على أوالدها، إذا توافرت هذه الشروط الثالثة:

١ ـ أن يكون مــال األوالد موروًثا عن األم، فإن كان غير مــوروث عنها، فليس لها اإليصاء 
فيه.

٢ ـ أن يكون المال الموروث عنها قليًال، فإن كان كثيًرا فال يكون لها اإليصاء عليه.
٣ ـ أال يكون لألوالد أب، أو وصي من األب أو القاضي، فإن وجد واحد من هؤالء فليس 

لألم حق اإليصاء عليهم. الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٠٧/٧ ـ ٢١٠.

=
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لم ترض، وظاهر «الديوان»: اختيار األول وهو الصحيح، نعم إن أبت العشيرة 
أن تســتخلف أو أبــت إال من هــو ال يصلــح اســتخلفوا أو أجبروها على 
استخالف صالح واألولى أن يســتخلف األقرب من العشيرة، ويجزئ األمين 
في األموال وأولى منــه األمين في الديــن. وإال فعلى الحاكــم أو الجماعة 

ذلك(١).

������ًال �Pٌر و��N م�e٩٠  إن أ 

ف ببيع وشــراء وكراء ونحو  إن أقام له جبار وكيالً يقوم به وبماله فتصر
ذلك مما يصلح لمال اليتيم، وحفظ الوكيل مال اليتيم لم يضمن إن ضاع منه 
شيء فيما فعل ال بتضييع منه أو جور، وكذا ال يضمن ما ضاع قبل التصرف، 
كما ال يضمن ما ضــاع بعده، وكذا ال ضمان عليه، إذا لــم يكن بتضييع ولو 
غير أمين، واألمين في المال جائز كأمين الديانة والوالية كما قال الشيخ: أميًنا 

مع المسلمين في قبض مال... إلخ، أي: أميًنا عندهم(٢).

���N ]��& �% CرP�� إل�e/$ ا�+�ل ا�+��e  ٩١ 

يستحســن للوكيل الذي أقامه الجبار أن يتم فعل الجبار بالمسلمين؛ بأن 
يطلب منهم أن يجوزوا فعل الجبار أو يعقدوا له عقدة مستأنفة.

وإن لم يفعل أو لم يتموا له ذلك أو نهوه عنه ولم ينته وقام يتصرف فيه 
لم يضمــن، وال يحل لهم منعه من ذلــك، وأتموا إن كان ثقــة قويا ما لم 
يقيموا سواه، فإذا أقاموا ســواه لم يجز له البقاء على الوكالة ولو عرف من 

نفسه العدل(٣).

ينظر: شرح كتاب النيل ٦٦/٥ ـ ٦٧، اإليضاح ٥٨٠/٢، منهج الطالبين ١٢١/٩ ـ ١٢٢.  (١)
ينظر: شرح كتاب النيل ٦٧/٥، اإليضاح ٥٨٠/٢ ـ ٥٨١، منهج الطالبين ١٢٢/٩.  (٢)

ينظر: شرح كتاب النيل ٦٧/٥ ـ ٦٨، منهج الطالبين ١٢٢/٩.  (٣)
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����ا� �C ��%��$ أ/� Pا�  $/�eإ �٩٢  �! 

إقامة الوكيل لرعاية أمر اليتيم فرض على الكفاية فكل من قام به فقد قام 
بالحق، وال يجوز نقض القيام بالحق ولو كان القائم به غير متول؛ ألن القيام 
به أمر به المسلمون وغيرهم، فإذا قام به غير المسلمين فقد أدى فرًضا واجًبا 

عليه، فكيف ينقض؟

ويجوز الحضور الستخالف الجبار إذا اســتخلف أميًنا، ولو كان الشهود 
غير أمناء أو استخلف غير األمين والشــهود أمناء، وقيل: ال في هذه الصورة 
وهو الصحيــح، وإذا كان الشــهود والخليفة غير أمناء فال يجــوز الحضور، 
واستخالف العشــيرة كاســتخالف الجبار، ويزوج خليفة الجبار عبيد اليتيم 

وإماءه بحسب المصلحة كوكيل المسلمين(١).

$+Fا��  �D% C�P٩٣  5
ع ا� 

إن اتهموه جاز لهم نزعه وإقامة خير منه، وكذا إن كان ال يصلح للخالفة، 
وإن علموا أنه خائن أو مقصر لزمهم إقامة غيره إن استطاعوا، وإنما لم تلزمهم 
إذا اتهموه اتهاًما فقط ألنه قد دخل الوكالة بأمر جائز في الظاهر، والجائر قائم 
مقام العادل في المســألة التي عدل، وإقامة الوكيل عــدل وخيانته أو تقصيره 

غير متيقن فلم يلزمهم إبطاله مع عدم اليقين(٢).

$+FH ��A� C�Pا�  ���AH  ٩٤ 

إن أقاموا وكيًال ســواه ـ أي: ســوى الجائر ـ فهو أجوز، وعليهم اإلثم، 
وأحق من فعل الجبار ووكيله ولو لم يتهموه ولم يكن غير صالح لها ولو كان 

ينظر: شرح كتاب النيل ٦٨/٥، اإليضاح ٥٧٩/٢ ـ ٥٨٠، منهج الطالبين ١٢٤/٩.  (١)
ينظر: شرح كتاب النيل ٦٨/٥، اإليضاح ٥٨٣/٢، منهج الطالبين ١٢٥/٩.  (٢)
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ثقة قويا فإنه يبطــل إذا أبطلوه، ولــو كان ال يحل لهم نزعــه، والذي وكلوه 
أثبت(١).

��ه�A�� ��إذا % �C األول Pا�  $��Pالن وk�  ٩٥ 

تبطل وكالــة الوكيل األول إذا علــم بتغييره، وضمن ما فعــل بعد العلم 
وبطل فعلــه، إال إن أجازه وكيلهم، أو بلغ فأجازه أو أجازه المســلمون. وإال 

جاز ما فعل بال غلط، أراد بالغلط مخالفة الحق كالربا أو جور(٢).

(٣)����ا� ��,�ف #6 /�ل � ����Pو $/�e٩٦  إ 

قال أبو المؤثر: ال يبطل توكيل الجبار إن أقام صالًحا إال إن سبقه توكيل 
المســلمين، أو كان معه في وقت واحــد، فحينئذ وكيلهــم ثابت دون وكيل 

ينظر: شرح كتاب النيل ٦٨/٥ ـ ٦٩.  (١)
ينظر: شرح كتاب النيل ٦٩/٥.  (٢)

د األوصياء، وحدد الموصي لــكل واحد اختصاصه، بأن عهد إلــى أحد األوصياء  إذا تعــد  (٣)
القيام بشؤون األراضي، وإلى آخر بشــؤون المتجر، أو المصنع، وإلى ثالث بالنظر في أمر 

أطفاله، وفي هذه الحالة يكون لكل منهم ما جعل إليه دون غيره.
وكذلك لو أوصى إلى وصيين في شــيء واحد، وجعل لكل واحد منهما التصرف منفرًدا، 
بأن يقول: أوصيــت إلى كل واحد منكما بالنظــر في أمر أطفالي، ولــكل منكما أن ينفرد 
بالتصرف، كان لكل وصي أن ينفرد بالتصــرف؛ ألن الموصي جعل كل واحد منهما وصيا 

منفرًدا، وهذا يقتضي صحة تصرفه على االنفراد.
أما لو أوصى إلى وصيين ليتصرفا مجتمعين، فليس لواحد منهمــا االنفراد بالتصرف، فلو 
تصرف أحدهما بدون اآلخر أو توكيل منه كان لــه رد تصرفه؛ ألن الموصي لم يجعل ذلك 
إليه، ولم يرض بنظره وحده، وهذا ال خــالف فيه بين الفقهاء إال في الصورة األولى، وهي 
ما إذا خصص لكل وصي عمًال، فإن أبا حنيفة يقول: إن الوصاية ال تتخصص بالتخصيص 
من الموصي، بل يكون الوصي وصيا فيما يملكه الموصي، كما تقدم في الكالم على سلطة 

=الوصي.
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الجبار، وإذا باع وكيله مال اليتيم إلنســان، وباعــه وكيلهم آلخر، حكم لمن 
سبق بيعه ولم يعلم بوكالة اآلخر، وإن لم يتبين السبق ولم يرج بيانه، أو تبين 
اتحاد الوقت فســخ، وإن رجي البيان بال فساد مبيع آخر حتى يتبين أو يئسوا 
منه إال في الصورة التي يبطل فيها توكيل الجبار في قول أبي المؤثر، أو قول 
غيره ثم تبين االتحاد في وقت البيع، أو أيس مــن البيان ففعل وكيل الجبار 
باطل، ألنه إنما يصح منه ما تمحض ال ما شك فيه، وكذا فعل وكيله ووكيلهم 

في التزويج، وكذا وكيل طائفة ووكيل طائفة.

وقيــل: إن كان الجبار قائًما بالبلــدة ومنافعها فال ينــزع وكيله وال يبطل 
بتوكيل المســلمين غيره، وجــاز لهم توكيل آخــر معــه إال إن كان خائًنا أو 
ال يصلــح فيجوز نزعــه، أي: ال يمتنع فصــدق بالوجوب وعدمــه، والمراد 

وإذا تعدد األوصياء، وكان اإليصاء مطلًقــا عن التخصيص أو التقييد باالنفراد أو االجتماع، 
بأن قال: أوصيت إليكما بالنظر في شــؤون أطفالي مثًال، فللفقهاء في ذلك ثالثة آراء. فأبو 
حنيفة ومحمد يقوالن: ليس ألحد الوصيين االنفراد بالتصرف، إال أنهما اســتثنيا من ذلك 
بعض التصرفات، فأجازا لكل واحد االنفراد بها للضرورة، ألنها تصرفات عاجلة ال تحتمل 
التأخيــر، أو ألنها الزمة لحفظ المــال، أو ألن اجتماع الرأي فيها متعــذر، كتجهيز الميت 
وقضاء دينه، ورد المغصوب المعين، ورد الوديعة وتنفيذ الوصية المعينتين، وشراء ما ال بّد 
للصغير منه كالطعام والكســوة، وقبول الهبة له، والخصومة عن الميــت فيما يدعى له أو 

عليه، ونحو ذلك مما يشق االجتماع عليه، أو يضر تأخيره.
ومذهب الشافعية قريب مما ذهب إليه أبو حنيفة ومحمد، فإنهم قالوا: إذا أوصى إلى اثنين 
ولــم يجعل لكل منهمــا االنفراد بالتصــرف لم ينفــرد أحدهما بالتصرف، بــل ال بّد من 
اجتماعهما فيه، وهذا في أمر األطفال وأموالهم، وتفرقــة الوصايا غير المعينة، وقضاء دين 
ليس في التركة جنسه. وأما رد األعيان المســتحقة كالمغصوب والودائع واألعيان الموصى 

بها وقضاء دين في التركة جنسه، فألحدهما االستقالل به.
ويرى المالكيــة والحنابلة: أنه ليس ألحــد الوصيين االنفراد بالتصــرف، وهذا في جميع 
األشــياء، فإن تعذر اجتماعهما فالحاكم ـ كما نــص على ذلك الحنابلة ـ يقيــم أميًنا مقام 

الغائب بالتصرف في جميع األشياء. الموسوعة الفقهية الكويتية ٢١٦/٧ ـ ٢١٧.

=
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الوجوب إن أطاقوا بــال تولد فتنة، ومقتضــى قول أبي المؤثــر: أنه إذا أقام 
الجبار وكيًال وأقام المسلمون وكيًال بعده بطلت وكالة وكيلهم ولو كان وكيله 
صالًحا للوكالة، ألن الجبار فــي ذلك قائم بالحق فال ينقض، وال ســّيما إن 

خيفت الفتنة.

وكذا إن تفرق العشــيرة أو المســلمون إن لم تكن العشيرة أو امتنعت 
فأقامت كل طائفة وكيًال بال علم بفعل األخرى، فاألول هو الوكيل، وال يرد 
فعل اآلخر وال يضمــن ما لم يعلم بتوكيــل غيره، أو يغلــط، أراد بالغلط 
مخالفة الحق، كعمل الربا، وكــذا األول إن غلط بطل ما عمل بالغلط، وإن 
لم يعلم األول أو كان االســتخالف فــي وقت فالــكل وكالء وإن اتفقت 
العشــيرة على تعيين واحد جــاز، وإن لم يصلــح األول أو كان غير أمين 

فالوكيل تاليه(١).

����ا�  �/i� م��ع ����k�+ا� C�Pا�  ٩٧  I+�ن 

المتطوع بالقيام بأمر اليتيــم بال مقيم له ال يضمن ما ضاع إن عدل ورأى 
صالًحا فيما فعل، ولم يقصر، إال إن كان وكيل غيره، لم يعلم به أو علم به(٢).

E�Iإن �3ن و ����ا�  �/i� �oا���  E�3  ٩٨ 

على المســلمين نزع القائم بأمر اليتيم وإن كان الذي أقامه أب اليتيم إن 
خان أو ضيع، أو جن أو عجز، وفي االرتــداد خالف إن تاب، وقيل: ال ينزع 
خليفة أب ولكن يضم إليه من يصلح، وللمحتســب ما للوكيل إن كان بفعل 
الصالح وال ضمان عليه، وقيل: إن لم يكن له ولي ولم تكن له عشــيرة ولم 

ينظر: شرح كتاب النيل ٦٩/٥ ـ ٧٠، اإليضاح ٥٨١/٢ ـ ٥٨٢.  (١)
ينظر: شرح كتاب النيل ٧٠/٥، اإليضاح ٥٨٢/٢، منهج الطالبين ١٢١/٩ ـ ١٢٢.  (٢)
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تكن جماعة المسلمين أو كان ذلك ولم يوكلوا له، وقيل: ال يجوز للمحتسب 
أو وكيل الجائر الدخول في ماله إال إن كان ثقة، وإال ضمن التلف(١).

����ا�  �/i� م��ا��  ٩٩  اال����ب 6# 

أجاز أبو سعيد أن يحتسب له غير الثقة إال في دفع المال أو قبضه فال إال 
الثقة.

وفي «التاج» إن للحاكم أن يحكم ببينة المحتســب، وله ما للوصي، إال 
في اليمين، وقيل: ال يجوز االحتســاب إال عند عدم الحكام، وجوز عند عدم 
الحكام، وجوز عند عدم الوصي والوكيل، وقيل: ليس على الحاكم أن يجبر 
على الوكالة أحــًدا في اليتيم أو المعتــوه إن لم يكن له مــال، بل يلي ذلك 
بنفســه، إال فيما ال يمكن، فلــه أن يأمر الثقــة بالقيام فيه ويجبــر عليه ألن 
الســلطان ولي من ال ولي له، وإن لم يجد من يثق به ولــم يمكنه أن يتولى 

بنفسه في مال اليتيم أمر ونهي فيه واعتقد أنه متى قدر أو وجد فعل(٢).

قال أبو سعيد 5 : إن المحتسب لليتيم، يقوم مقام الوصي، في مصالح 
اليتيم، فيما كان يخرج من مصالحه، في النظــر والصالح، ما دون األحكام، 

وإثبات الحجة على اليتيم، فيما يزيل من ماله.

قيل له: إن القياض بمــال اليتيم، والبيع من ماله، والشــراء له، إذا رأى 
المحتسب، أن ذلك أصلح لليتيم، يجوز له فعل ذلك لليتيم؟

قال: نعم ولكن ال يكون ترك المحتســب، لشــفعة اليتيــم، بمزيل حجة 
اليتيم من شفعته. وال يجوز للمحتسب لليتيم، أن يختنه، إذا كان له وصي. أو 

ينظر: شرح كتاب النيل ٧٠/٥، اإليضاح ٥٨٣/٢.  (١)
ينظر: شرح كتاب النيل ٧١/٥.  (٢)



الجـزء السادس: الحقوق  90

ولي. وإن فعل ذلك، بغير مشورتهم، ونزف الدم، حتى مات، فعليه الدية في 
ماله.

وإن فعل ذلك احتســاًبا. وال وصــي لليتيم، وال ولي لــه. واليتيم ممن 
يحمل ذلك، ويقــدر عليه. وكان ذلك مــن مصالحه، وكان فــي الحد الذي 
يتعارف عليــه، أنه مثله يختن، أنــه ال ضمان عليه. ولعــل بعًضا يذهب، أن 
الصبي غير متعبد بذلك. وال تكون الحســبة لليتيــم، إال فيما يتولد عليه منه 

الضرر(١).

$�{ ��t ن!� V���+١٠٠  ا� 

إذا لم يكن المحتســب ثقة مع المســلمين، فال يجوز له االحتساب في 
الحكم. وهو ضامن لجميع ذلك.

وأما فيما بينه وبين اهللا، فإذا عدم الوصــي والوكيل والحاكم. وأولو اليد 
واألمر، من القــوم. وكان في عصر الثقة الذي ال ينفذ للمســلمين فيه حكم. 
وأهل الدار، كل منهم يلتمس لنفسه السالمة والفتيا، من قول المسلمين. فهذا 

هو حال العدم.

فلو احتسب محتسب على هذا، على ما يراه المسلمون، جاز له فيما بينه 
وبين اهللا؛ ألن على الكل عند عدم الحكام، أن يقوم بما يقدر عليه، من حقوق 
اإلســالم. ومن أوجب الحقوق في اإلسالم، القيام بالقســط لأليتام. قال اهللا 
 Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À ﴿ تعالــى: 

Í ﴾ [النساء: ١٢٧](٢).

منهج الطالبين ١٤٧/٩، مدونة ابن غانم ١٠/٣.  (١)
منهج الطالبين ٤٢٦/٣ ـ ٤٢٧، ١٤٩/٩.  (٢)



91حق اليتيم

K/���ا�  ١٠١  األو�K ��ال����ب #6 /�ل 

من كان أقرب كان أولى، إذا اســتووا في الثقة واألمانــة والمعرفة، ومن 
كان أكمل في الخــالل الحميدة، وأجمع للخصال الرشــيدة، كان أولى، ولو 
كان غيره، ممن هو دونه في الكمال، هو أقرب نســًبا لليتيم. ويتحرى العدل 

والصالح، والتوفير لليتيم، في جميع ذلك.

والعصبات ما كانوا أولى مــن األرحام، ثم من بعدهم األرحام، أولى من 
األجنبيين، وأولوا العصبات: الجــدات، واألب، ثم األخ، ثم العم، ثم بنوهم 
ما كانوا، وأولوا األرحام: األم، ثم الجدة، ثــم األخت، ثم العمة، ثم الخالة، 

ثم بنوهم(١).

��ا��  ���� ����ا�  ١٠٢  أc3 ا�+���V /� /�ل 

من جواب أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر ـ في المحتسب لليتيم ـ 
هل يجوز له أن يأخذ من ماله، مما يكال، أو يوزن، بســعر ما يبيع في البلد؟ 
قال: نعم. له أن يأخذ من مال اليتيم مما يكال، أو يوزن بســعر ما يبيع على 
غيره. ويأمر غيره، أن يزن له، ويكيل له. وله أن يأخذ شــروى، ما أنفق عليه. 
وقيل في يتيم، له أم، غير ثقة. فباعت من أصــل مال اليتيم. وال يدري كيف 
باعت، ويحتمل الحق والباطل في بيعها، إن لمــن علم بذلك، أن ينتفع من 
ذلك المال، من يد من اشتراه، إذا لم يعلم حرام ذلك. وذلك جائز. وال يجوز 
لمن علم ذلك، أن يشتري من يد األم؛ ألن ذلك يحتمل أن يكون حقا. فذلك 

له جائز، من يد المشتري. وال يجوز من يد األم(٢).

منهج الطالبين ١٥٠/٩.  (١)

منهج الطالبين ١٦٢/٩.  (٢)
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6/c١٠٣  و.6 ا� 

أجاز من أجاز اإليصاء إلى الذمي إذا كان ثقة في دينه؛ ألن المقصود من 
الوصايا حصول إنفاذها علــى الوجه المطلوب، وإذا أمــن عليها هذا الذمي 
لثقته في دينــه جاز ذلك إذ الغرض من الثقة في دين اإلســالم إنفاذها، وهذا 

المعنى موجود في الذمي الموصوف.

وهذا إذا لم يكن الذمي يستحل في دينه إبطال وصايا المسلم أو تضييعها 
فإن كان يستحل ذلك فليس هو باألمين عليها(١).

(٢)�Ni� ����ا�  ١٠٤  ا����م %�K أ/� 

إن لم يكن لليتيم رحم، وال وجد له من يقوم بشأنه، من ثقات المسلمين، 
من أهل زمانه، إال بأجر، استؤجر من ماله، من يقوم بجميع مصالح أحواله، 
فإن لم يوجد من يؤمن عليه بأجر، قــام الصالحون، من الجماعة بذلك، وإن 

جوابات السالمي ٤٢٨/٣ ـ ٤٢٩.  (١)
اتفق الفقهــاء على أن الوصي إذا فرض لــه األب أو القاضي أجرة في مــال الموصى عليه   (٢)
مقابل القيــام بالوصاية كان له أخذها ســواء أكان غنيا أم فقيًرا، كما ذهــب الفقهاء إلى أن 
 Î Í Ì ﴿ :الوصي الغني إذا لم يفرض له شــيء ال يجوز له أخذ شــيء لقولــه تعالى

Ï ﴾ [النسا ء: ٦]
ونص المالكية على أنه اختلف إن كان للوصي الغني في الوصاية على اليتيم خدمة وعمل، 

فقيل: إن له أن يأكل بقدر عمله وخدمته له، وقيل: ليس له ذلك.
واختلفوا في حكم أخذ الوصي الفقير أجرة من مال الموصى عليه إذا لم يفرض له األب أو 
القاضي شيًئا، فيرى الحنفية ـ في االستحســان ـ والمالكية والشافعية والحنابلة أن للوصي 
أن يأخذ األجر مــن مال موليه لحاجة فقر حســب ضوابط تحدد مقــدار ما يجوز للوصي 

أخذه، والحاالت التي يجوز األخذ فيها.
ويرى الحنفية في قول ـ وهو القياس عندهم ـ أن الوصي الفقير ال يجوز له أخذ شــيء من 
مال الموصى عليه مقابــل قيامه بمهام الوصايــة إذا لم يفرض له األب أو القاضي شــيًئا. 

الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٠٦/٤٣ ـ ٢٠٧.
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جعلوه، عند من يقــوم بحاله، ممن يســتضعفونه في أمانته، كانــوا عيًنا له، 
وا على إقامة العدل عليه، ومنعوا  ومطلعين على حاله، فإن رأوا تضييًعا، حض
الجور عن ماله. وليس عليهــم إال طاقتهم، بما أمكن لهم. ولهم في ذلك مع 

صدقهم، أعظم الثواب ـ إن شاء اهللا ـ(١).

����ا�  ١٠٥  األ/� ���Gن 

إن كان اليتيــم في حد الختان فأمــر القائم به بالختان فلــم يزد ولم ينل 
الحشــفة فمات فال قصاص وال دية على أحدهمــا، وإن زاد الخاتن وأصاب 

الحشفة فعليه ال على آمره وال عاقلة أحدهما.

وقال ابن محبوب: إن مات اليتيــم بالختان ضمن اآلمر إن لم يكن وليا، 
وإن علمه الختان غير وليه ضمنا مًعــا، ويلي أمر ختان من ال ولي له الحاكم 

أو الجماعة اثنان فصاعًدا(٢).

(٣)Vد�iا��  �,�� ����ا�  ١٠٦  �Iب 

يقام لتربية اليتيم ثقة وإن بأجرة من ماله وال يضربه على الصالة إال أمه، 
وتضربه على الدواء إن امتنع منــه، وفي تركه ضرر له، وجوز لكل من قام به 
أن يضربه عليهــا وأن يؤدبه إن رأى صالًحا في تأديبــه، ولمعلمه ضربه على 

منهج الطالبين ١٣٤/٩، ١٣٥، شرح كتاب النيل ٨٦/٥، جوابات السالمي ٤٤٧/٣ ـ ٤٤٨.  (١)
ينظر: شرح كتاب النيل ٧١/٥، منهج الطالبين ١١٩/٩ ـ ١٢٠.  (٢)

وله ضرب اليتيم فيما يضرب ولده، واألم كاألب في التعليم، بخالف التأديب، فإنه لو مات   (٣)
الصبي بضرب األم تأديًبا فعليها الضمان.

ا وكيًفا  ومما يذكر: أن ضرب التأديب مقيد بوصف السالمة، ومحله في الضرب المعتاد، كم
، فلو ضربه علــى الوجه أو على المذاكيــر يجب الضمان بال خالف، ولو ســوًطا  ومحال

واحًدا، ألنه إتالف. الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٤٤/١٢ ـ ٢٤٥.
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التعليم واألدب، وجاز أن يهدد باإلســاءة والضــرب إن كان صالًحا له، ولو 
ربطه وأراد به صالًحا لم يلزمه شــيء وإن محتســًبا، ولو أثر الحبل فيه من 

تجذبه وال ضمان عليه.

واليتيم ال يضرب على الصالة، وللرجل أن يضــرب ولده على الصالة، 
ويجوز لألم ضــرب ولدها، على الصــالة. كان يتيًما، أو لــه أب، وروي أن 
رجالً، ســأل النبي ژ فقال: مم أضــرب منه يتيم؟ فقال: «ممــا تضرب منه 

ولدك»(١).
ومن خاف على يتيم، من بروزه، فهدده باإلســاءة والضرب، محتسًبا له، 
إن ذلك جائز لــه، إذا كان ذلك في صالح اليتيم ولو أنــه ربطه، وأراد بذلك 
صالحه، لم يكن على الرابط شــيء، ولو أثر الحبل في اليتيم من تجذبه، لم 
يكن على الرابط ضمان، ويجوز لمعلم اليتيــم أن يضربه على تعليم القرآن، 

وغيره من األدب. وال يضربه على غير ذلك(٢).

���� �����N إ���ا� ١٠٧  ��E /�ل  

يجوز للقائم على أمر اليتيــم وإن كانت أمه أو وليه أو متطوًعا، أو خليفة 
أن يبيع من أصل ماله إن احتاج بقدر الثمن، أو أغلى من الثمن، وال يجوز له 

أن يبيع بأرخص من الثمن إال إن لم يجد إال الرخص.

وعليه أن يبيع بقدر الحاجة، أي: يبيع بقدر ما يصل به إلى وقت يوجد له 
فيه طعام، أو يوجد ما يحتاج إليه، وال يؤخــر البيع حتى ينقضي طعامه مثًال 
بل يشرع، وعنده شيء من الطعام إذ ال يعلم ما يعترض موانع البيع أو موانع 
تعجيل الثمن أو موجبات الخصومة، هذا مراد الشيخ بقوله: وعنده شيء من 

رواه البيهقي، باب: الولي يأكل من مال اليتيم ح: ١٠٦٩٦.  (١)
ينظر: شرح كتاب النيل ٧٣/٥ ـ ٧٤، منهج الطالبين ١١٩/٩، ١٢٠.  (٢)
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الطعام، أو أراد أنه يبيــع بقدر ما يكفيه إلى وقت الحاجــة باحتياط أن يبقى 
عنده بعد الوقت شــيء من طعام، وإن لم يجد إال بيع أكثر من الحاجة وإال 
ســيم ببخس فليبع ما وجد بيعه بال بخس، ولو أكثــر، والمرجع إلى صالح 

اليتيم.

وهذا البيع يتــم بعلم أوليائه إن كانوا موجودين، وإال فبعلم العشــيرة أو 
الصلحاء إن لم يكن ثمة حاكــم عدل، وإن كان كفى علمه، أو أمر هو بالبيع، 
وأجازه بعض بعلم الصلحاء، ولو وجدت العشــيرة، وبفعل القائم به ولو بال 
علم العشــيرة أو األولياء، وإنما يحذر في ذلك ما ليس بصــالح لليتيم وما 
يعود ضره على فاعله، واألحسن أن يكون بنظر الولي والصلحاء مًعا، وإن لم 
يكونوا فأهل الرأي والمشورة، وإن باع بالرخص البين أو بالمحاباة أو بالغبن 

أبطل الحاكم أو الجماعة أو األولياء أو العشيرة البيع.

وقيل: يجوز أن تصبغ ثياب اليتيم بالشوران والزعفران والسواد، إذا كان 
ذلك مما يسره، وال يضره. وكان في ماله سعة لذلك، وكان ذلك من مصالحه.

وقيل: إنه يشــتري له النعل والدهن والطيب، ويتعاهــد باللحم، في كل 
شهر مرة، أو أكثر، أو أقل. ويشــتري له في زمان األعياد الحناء والجوز. وما 
اعتاده مع والده في حياته، إذا كان في غلة ماله سعة عن الزمه، ومصالح ماله 
ويشــتري له مثل الصلحة، التي يشــرب بهــا والجفنة التي يعجــن له فيها، 
والفــراش الذي ينــام عليه، والحصير والســمة والوســادة والبرمــة والقدر 
والمكوك، وما أشــبه هذا من قماش البيوت، إذا كان ذلك من مصالح اليتيم، 
ومن مصالح ماله وكان أخذ ذلك أصلح له من تركه. وكان في غلة ماله، سعة 
لذلك، عن فضل الزمه ومصالحه، ومصالح ماله الذي هو ألزم من هذا، جاز 
ذلك كلــه. وإال فاألولى بذلك ما ال بــّد منه، وما ضاق بــه المال، ترك إلى 

ما هو أفضل منه وأنفع.
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وإن مــرض اليتيم، جــاز للوصي أن يشــتري له الغذاء الغالــي والدواء 
والدهن، الذي يخاف فــي تركه الضرر، وهو الزم. ويفعــل ذلك اليتيم، من 

ماله، من فضل، أو غير فضل. ولو كان من قوته، أو أصل ماله.

فأما ما وقع من ذلك، موقع الرفاهية، والتفكــه، فال يكون إال من فضل 
غلة ماله، بال مضرة، تدخل عليه، في مصالحه، ومصالح ماله(١).

rG� �+O� E�إذا �  ����ا�  ١٠٨  إ��kل ��E /�ل 

وذكر الشيخ أبو محمد ويســالن ƒ : أن رجًال مات بجبل نفوسة، 
وقد اســتخلف على ابنه خليفة، فبــاع الخليفة غلة زيتــون ذلك اليتيم 
بثالثة دنانير، فعلم بذلك أبو مهاصر ƒ ، فرأى في بيعه محاباة فطرد 
منه المشــتري فأخذ األجــراء لذلك الزيتــون، يعني بالزيتــون الثمار 
فخرطوه وجمعوه فأمر بــه وطحن، فأعطى منه األجــرة ورفع منه نفقة 
اليتيم ســنة، ثم باع منه بعد ذلك كله باثني عشر ديناًرا، فشكا به خليفة 
ذلك اليتيم إلــى جماعة المســلمين، فقال لــه أبو مهاصر: يا معشــر 
المسلمين من يســأله اهللا عن هذا أنا أو فالًنا؟ يعني خليفة ذلك اليتيم؛ 
وصار فعل أبي مهاصر سيرة لمن بعده من المسلمين في مثل هذا ألنهم 

قالوا للمسلمين حسن النظر.

أال ترى أنــه 5 أبطل فعل الخليفة إذ لم يوافــق الحق ألن هذا كله من 
 Å ÄÃ Â Á À ﴿ :القيام بالقســط على العموم لقوله تعالــى

Í Ì Ë Ê É È Ç Æ ﴾ [النساء: ١٢٧](٢).

ينظر: شرح كتاب النيل ٧٥/٥ ـ ٧٦، اإليضاح ٥٨٤/٢، منهج الطالبين ١٢٥/٩، ١٣٢ ـ ١٣٣.  (١)
شرح النيل ٧٦/٥ ـ ٧٧.  (٢)
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����ا�  K�% V� ١٠٩  ا��د ����

قيل: إذا باع وصي اليتيم أو وكيله، أو المحتسب له دابته أو خادمه، وفي 
الدابة أو الخادم عيب مما يرد به البيع، فأدرك بذلك، أعلى الوصي أو الوكيل 
أو المحتســب غرم بذلك العيب؟ فقيل في ذلك: إن رد المشــتري الدابة أو 
الخادم بذلك العيب فذلك جائز، ويكون على ذلــك اليتيم أن يرد من ماله، 
وإن ثبت ذلك، ولزم الوصي، غرم من قبل األرش، فإن كان عرف العيب فباع 
بعد علمه بالعيب، وكتمه المشــتري فذلك عليه في ماله، وإن لم يعلم بذلك 

العيب، لم يلزمه في ذلك غرم، من قبل ذلك العيب، وهو في مال اليتيم(١).

�� وأ/����
و�| ا�.6 %�� ا�H  ١١٠ 

ال يجوز لوصي اليتيم، أن يزوج أمة اليتيم وفي هذا اختالف، وال تطلق زوجة 
اليتيم، وال زوجة عبده. وال يجوز له، أن يأذن لعبد اليتيم أن يتزوج، وإن أذن له في 

التزويج، جاز. وضمن الوصي الصداق والمؤونة. وليس له أن يطلق زوجة عبده.

قال أبو الحواري 5 : وكيل اليتيم ال يزوج عبده؛ ألنه يلزم اليتيم نفقة 
عبده، ونفقة زوجة عبــده، وال أمته، وقول: يزوج الوصــي عبد اليتيم وأمته، 

وقول: ال يزوج عبده، وال أمته، وقول: يزوج أمته، وال يزوج عبده(٢).

����ا�  ١١١  I+�ن /�ل 

لو باع محتســب مال اليتيم أو تصرف فيه لمصلحة فضاع بال تضييع لم 
يضمن، ولو كان في نفســه خائًنا ظاهر الخيانة، أو كان متهًما، ألن الناس في 

الحق سواء، فال نلزمه إال ما نلزم غيره من تضييع وتعدية.

منهج الطالبين ١٦٥/٩.  (١)
ينظر: منهج الطالبين ١٣٩/٩.  (٢)
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وقال ابن جعفر: يضمن ألنــه ممن ال يقيمه المســلمون وكيًال لليتيم 
فيضمــن ما تقدم إليه بــال أمر منهم، ولعــل هذا في الحكــم، وإذا تقدم 
المحتســب لمال يتيم مع وجود الولي أو الســلطان بال أمر منهم، فقيل: 
يضمن ما فسد ألنه مسبوق بالولي والسلطان، أعني أنهم مقدمون عليه في 
والية ذلــك، وبطل فعله إن لم يوفــق صواًبا، وقيل: ال ضمــان عليه ألنه 

مأمور معهم.

وال يبيع األصل إال إن لم يجد عروضًا، وال يبيــع أكثر مما يحتاج إليه، 
وأجيز بيع األصل مع وجود غيره، وبيع أكثر مما يحتاج من جهة الصالح(١).

���% $�SDوا� ����ا� �E /�ل � K� ١١٢  اإل�Fyد %

يشــهد القائم على أموال اليتيم الولــي والصلحاء على بيــع مال اليتيم 
والنفقة عليــه، وإن لم يجد الولي والصلحاء أشــهد خير مــن وجد من أهل 
الجملة، وإن لم يجد أحًدا يشهده تولى ذلك بنفســه وعدل بقدر المستطاع، 
ومراده باإلشهاد على ذلك أنه يشهدهم أنه باع وأنفق عليه، ويتبين العدل في 
اإلنفاق بعد ذلك وعدمه ليتيم أو غيره فيقام له بحقه، وإن أشهد أنه ينفق كل 

يوم كذا فهو أحوط، وليس المراد أنه كلما أراد أن ينفقه أشهد(٢).

وقد أمرنا باإلشــهاد عليهم إذا دفعنا لهم أموالهم بعد بلوغهم وإيناس 
الرشد منهم، وكذا كل من بيده شــيء ببيان فال يخرجه إلى صاحبه أو من 
أذن صاحبه باإلخراج إليــه إال به، وإال ضمن إن وقــع اإلنكار فيكون قد 

ضيع ماله(٣).

ينظر: شرح كتاب النيل ٧٧/٥ ـ ٧٨، اإليضاح ٥٩٠/٢، جوابات السالمي ٤٢٠/٣.  (١)
ينظر: شرح كتاب النيل ٧٨/٥، منهج الطالبين ١٣٠/٩.  (٢)

ينظر: شرح كتاب النيل ٨١/٥ ـ ٨٢.  (٣)
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����ا� �E /�ل � $�S�P  ١١٣ 

جاز له بيعه بال مناداة إن رجا له فيه صالًحــا، وقيل: يجوز للوصي بيعه 
بال مناداة إن كان برأي الحاكم، وبوفاء فــي الثمن، وقيل: ال يباع إال بالنداء، 
وليس للحاكم أن يبيعه إال بالنداء، أربــع جمع، ومن أراد بيع مال اليتيم وال 
يلزمه فيه درك من مشتريه قال له عند العقد: أبايعك هذا وال علم لي به، وال 

ضمان علي في دركه وظهور عيبه، فحينئذ ال ضمان عليه وال على اليتيم.

وال يبيع إال نقًدا أو عاجًال، وإن باع نســيئة ضمن إن لم يوف له، وجوز 
أن يبيع نســيئة إن رأى صالًحا، وضمن إن لم يوف له، وعن بعض: إن باعه 
بمســاومة وغبنه العشــر انتقض، وتم إن كان أقل، وقيل: إن غبنه الخمس أو 

.(١) أكثر وإال كما إذا غبنه السدس تم

�+Oا� ��# �A� ��� Kإ� ����ا�  ١١٤  C�5 /�ل 

إن حمله إلى مــكان يغلو فيه مع غيــر ثقة ضمن إن تلــف بغير غالب، 
واألحسن لمن ابتلي به في هذا الزمان أن ال يخاطر به وينظر له أوفر في بلده 
ولو رجاله أكثــر منه في غيره مــع الخطر، وإن حمله على غيــره وكان أوفر 

فصالح له، كذا في «التاج».

والمدار على العافية وعدمها، وموضع السالمة، وموضع التلف، كالبحر؛ 
وقال ابن محبوب: إن كان له حب أو غيره وال نفاد له إال في البحر ولم ينفق 
في موضعه، وخاف وصيه تلفه فحملــه فيه وتلف فإنه ال يضمنه، وإن ترك له 
ل ثقة في قبضه ويوصله إليه في البحر، وال  أبوه ماًال في الزنج فلوصيه أن يوك
ضمان إال إن ضيع إذ ال يصل إال من البحر، وقد روي أن عائشــة أعطت مال 

ينظر: شرح كتاب النيل ٧٨/٥، اإليضاح ٥٨٦/٢، منهج الطالبين ١٤١/٩.  (١)



الجـزء السادس: الحقوق  100

اليتيم في البحر لمن يســافر بــه، وكذا غيــره من بعض الصحابــة ولو في 
البحر(١).

وينبغي لمن ابتلــي بأمر مال اليتيم، في هذا الزمــان، أن ال يخاطر بمال 
اليتيم، لفساد الناس في هذا الزمان، وخيانتهم وقلة صالحهم وورعهم، وينظر 

له ما هو أوفر له في بلده، ولو كان يرجو األكثر في غير بلده على الخطر به.

ا لليتيم فذلك صالح،  وإن كان يحمله على غير خطر وكان ذلك أوفر حظ
ـ إن شــاء اهللا ـ وهذا مردود إلى نظر وكيله إن كان مشــفًقا على نفسه، لرجاء 

الثواب على صالح اليتيم، ويخشى عقاب الفساد.

وقيل: إذا كان لليتيم حب أو غيــره، وال طريق له إال في البحر ولم ينفق 
حيث هو، وخشي عليه التلف، وحمله الوصي أو الوكيل في البحر وتلف، لم 

أر عليه ضمانا(٢).

(٣)���/ ���� 6# C�Pا�  ����ا�  ١١٥  /�Dز%$ 

وإن قام اليتيم بعد ونازع الوكيل أو القائم على أمر بأن قال: لم تبع، أو قال: 

ينظر: شرح كتاب النيل ٧٨/٥ ـ ٧٩.  (١)
ينظر: منهج الطالبين ١٤٢/٩ ـ ١٤٣.  (٢)

اختلف الفقهاء حول مسألة النزاع بين اليتيم والوصي على الوجه التالي:  (٣)
أوًال: إذا اختلــف الوصي والموصى عليه في قدر النفقة أو فــي أصلها فالقول قول الوصي 
بيمينه عنــد الحنفية والمالكية والشــافعية والحنابلة، فــي نفقة مثله ـ وهــي عند الحنفية 
ما يكون بين اإلســراف والتقتير ـ وال يصدق في الفضل، ألنه في قدر نفقة المثل مســلط 

عليه شرًعا، والفضل على ذلك إسراف فال يكون مسلًطا عليه شرًعا...
ونص الحنفية على أنه يقبل قول الوصي فيما يدعيه من اإلنفاق بال بينة إال في اثنتي عشرة 
مسألة: ادعى قضاء دين الميت، أو ادعى قضاءه من ماله بعد بيع التركة قبل قبض ثمنها، أو 
=أن اليتيم استهلك ماًال آخر فدفع ضمانه، أو أذن له بتجارة فركبه ديون فقضاها عنه، أو أدى
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خراج أرضــه في وقت ال يصلح للزراعــة، أو جعل عبده اآلبق، أو فــداء عبده الجاني، أو 
اإلنفاق علــى محرمه، أو على رقيقه الذيــن ماتوا، أو اإلنفاق عليه ممــا في ذمته وكذا من 
وصاية مال نفسه حال غيبة ماله وأراد الرجوع، أو أنه زوج اليتيم امرأة ودفع مهرها من ماله 

وهي ميتة، أو اتجر وربح ثم ادعى أنه كان مضارًبا.
واشــترط المالكية، لقبول قول الوصي فيما يدعيه من اإلنفاق دون بينة شروًطا ثالثة وهي: 
أوًال: أن يكون الموصى عليه في حضانته، وأن يشــبه فيما يدعيه، وأن يحلف، فإن لم يكن 
الموصى عليه في حضانته بأن كان في حضانة غيره وتنــازع معه في ذلك فليس القول له، 

بل ال بّد من بينة، كما أنه ال يقبل قوله إذا لم يشبه أو لم يحلف.
ونص الشــافعية والحنابلة على أنه إذا ادعى زيادة على النفقــة الالئقة صدق الموصى عليه 

وضمن الوصي الزيادة لتفريطه.
ثانيًا: االختالف في مدة النفقة أو في توقيت موت الموصي:

إذا تنازع الوصي والموصى عليه في مدة النفقة، كأن يقول الوصي: أنفقت عليك منذ عشر 
ســنين (من تاريخ موت الموصي)، فيقول الصبي: بل منذ خمس سنين، أو كان التنازع في 

تاريخ موت الموصي، كأن يقول الوصي: مات منذ سنتين فقال الصبي: بل منذ سنة.
فالمالكية والشافعية على الصحيح والحنابلة ومحمد بن الحسن على أن القول قول الصبي 
الموصى عليه، ألنه اختالف في مدة، األصل عدمها، ويســهل على الوصــي القيام بالبينة 

عليها، وذهب أبو يوسف إلى أن القول قول الوصي.
ثالًثا: االختالف في دفع المال إلى الصبي بعد بلوغه:

إذا وقع اختالف بين الوصي والموصى عليه في دفع المال إلــى الموصى عليه بعد بلوغه 
فللفقهاء في ذلك ثالثة أقوال:

القول األول: وإليه ذهب المالكية في المشهور والشــافعية إلى أن القول قول الصبي لقوله 
تعالى: ﴿ × à ß Þ ÝÜ Û Ú Ù Ø ﴾ [النساء: ٦].

ثم اختلفوا في اشــتراط اليمين لقبول قول الصبي فقال الشــافعية: صدق الولد بيمينه، ولم 
يقيد المالكية قبول قول الصبي بهذا الشرط.

القول الثاني: وإليه ذهب الحنفية والمالكية في مقابل المشــهور ـ وهو قول عبد الملك بن 
الماجشــون وابن وهب ـ وهو أن القول في دفع المال إلى الصبي قول الوصي بيمينه، ألنه 

أمين في ذلك، فيقبل قوله فيه كالقول في النفقة وكالمودع.
القول الثالث: وهو مبني على التفرقة بين الوصــي بجعل وبين الوصي المتبرع، وإليه ذهب 
الحنابلة، وقالوا: يقبــل قول الوصي إن كان متبرًعا ألنه أمين أشــبه المــودع، وإن لم يكن 

=

=
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بعت بأكثر، أو قــال: بعت برخص، أو قال: لم يحتج لبيــع فيَم باع بصحة وقدر 
الثمن والحاجة فال سبيل عليه إذا تبين أن مثل ذلك الثمن الذي ادعى إنفاقه ينفق 

على ذلك اليتيم في مثل تلك المدة، غير أنه يحلفه إن شاء ما خانه(١).

(٢)����ا� ١١٦  ��E أ.C /�ل  

قيل: ال يباع أصل يتيم إال بخليفــة أو وكيل من أبيــه أو من الحاكم أو 
المسلمين أو العشــيرة، وصححه الشــيخ، وهو قول أبي الحواري، وهذا في 

الوصي متبرًعا بل بأجرة فال يقبل قوله في دفعه المال إليه، بل قول اليتيم، ألن الوصي قبض 
المال لحظه فلم تقبل دعواه كالمرتهن والمستعير. الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٠٤/٤٣ ـ ٢٠٦.

ينظر: شرح كتاب النيل ٧٩/٥، كتاب اإليضاح ٥٨٨/٢.  (١)
قال الحنفية في المفتى به: يجوز للولي العدل (محمود السيرة بين الناس أو مستور الحال)   (٢)
أن يبيع عقار القاصر بمثل القيمة فأكثر لتوافر الشــفقة الكاملــة عنده على ولده، وال يجوز 
ذلك للوصي عند متأخــري الحنفية إال للضرورة كبيعه لتســديد دين ال وفــاء له إال بهذا 

المبيع، وينفذ بيع الوصي بإجازة القاضي، وله رده إذا كان خيًرا.
وقال المالكية: يتصرف الولي في مال الصغيــر بالمصلحة، فلألب بيع مال ولده المحجور 
عليه مطلًقا، عقاًرا أو منقوًال، وال يتعقب بحال، وال يطلب منه بيان سبب البيع؛ ألن تصرفه 
محمول على المصلحة، أما الوصي فال يبيع عقار محجوره إال لســبب يقتضي بيعه ـ أي: 
لحاجــة أو مصلحة ـ وببينة بأن يشــهد العدول أنه إنمــا باعه لكذا، وكذلــك بيع الحاكم 
ين ونحوهما، وذكروا أحد عشر سبًبا  كالوصي مال المحجور عند الضرورة كالنفقة ووفاء الد
لجواز بيــع عقار القاصر من وصي أو حاكــم للضرورة، مثل الحاجــة للنفقة، أو وفاء دين 
ال قضاء له إال من ثمنه، والخــوف عليه من ظالم يأخذه منه غصًبا أو يعتدي على ريعه ولم 

يستطع رده، وبيعه بزيادة الثلث على ثمن المثل فأكثر.
وقال الشافعية: يتصرف الولي للقاصر بالمصلحة وجوًبا، وال يبيع عقاره إال في موضعين:

أحدهما: لحاجة كنفقة وكســوة بأن لم تف غلة العقار بهما، ولــم يجد من يقرضه أو لم ير 
المصلحة في االقتراض أو خاف خرابه.

والثاني: لمصلحة ظاهرة، كأن يرغب فيه شريك أو جار بأكثر من ثمن مثله، وهو يجد مثله 
ببعضه، أو خيًرا منه بكله، أو يكون ثقيل الخراج، أي: المغارم والضرائب مع قلة ريعه.

=

=



103حق اليتيم

األصل ال في العروض، وإن لم تتيسر الوكالة أو الخالفة واحتاج وال عروض 
له فليقرض له من قام به من ماله أو مال غيــره أو يداين له، وإن لم يجد إال 
بالرهن من أصــل اليتيم(١) إذ ال يترك للجوع أو للمضــرة، ويبيع أصل اليتيم 
اإلمام أو الســلطان أو الحاكم بعدل وحفظ له ولو بال وكالة أو خالفة، وبال 

نظر المسلمين إذا لم يجدهم ينظرون له.

وإن كان يتيم مع أمه، أو مع من يقوم بأمره، واحتاج إلى نفقة. وليس له 
إال أرض ونخل، وليس في البالد ســلطان عدل فنقــول: إن الذي يقوم بأمر 
اليتيم، يضمن هذا لليتيم، ببيع من مــال اليتيم، إلى وقت من األوقات. وهو 
أقرب ما يقدر عليه من األوقات، وعند شــراء الطعام. ويكون البيع، بعلم من 

وقال الحنابلة: ال يجوز لولي الصغير والمجنون أن يتصرف في مالهما إال على وجه الحظ 
(المصلحة) لهما، لقوله تعالــى: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * +,… ﴾ 

[األنعام: ١٥٢]. الموسوعة الفقهية الكويتية ١٩٣/٣٠ ـ ١٩٤.
اختلف الفقهــاء في جواز رهن الوصي مــال الصغير بدين على الصغيــر؛ فذهب المالكية   (١)
والشــافعية والحنابلة إلى أنه ال يجوز للوصي رهن مال اليتيــم بدين عليه إال أن يكون في 

ذلك مصلحة لليتيم، ويكون عند ثقة.
وذهب الحنفية إلى أن للوصي أن يرهن مال الصغير عند األجنبي بتجارة باشــرها أو رهن 
لليتيم بدين لزمه بالتجارة، ألن للوصي التجارة بمــال الصغير تثميًرا له، والرهن من توابع 
التجارة فيملكه إيفاء واستيفاء، وزادوا: لو رهن الوصي مال الصغير بدين على نفسه وبدين 

على الصغير جاز الشتماله على أمرين جائزين.
واختلف الفقهاء أيًضا في جواز رهن الوصي مال الصغير بدين للوصي على الصغير:

فذهب الحنفية والمالكية والشــافعية، وهو المذهب عند الحنابلــة إلى أنه ليس للوصي أن 
يرهن مال الصغير بدين له على الصغير ألن الرهن إيفاء حكًما، فال يملكه الوصي كاإليفاء 
حقيقة، وألن الواحد ال يتولى طرفي العقد في الرهــن كما ال يتولى طرفي العقد في البيع، 

وألن الوصي متهم في رهنه مال الصغير بدين لنفسه فال يجوز له ذلك.
وذهب الحنابلة في إحدى الروايتين إلى أنه يجوز ذلك للوصي. الموسوعة الفقهية الكويتية 

٢٠٣/٤٣ ـ ٢٠٤.

=
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ولي اليتيم، وغيره من الصالحين. ويشــهدهم أنه قد أخذ هذا اليتيم. وقد باع 
ماله، ما قد باعه بعلمهم، أنه ينفق عليه منه.

فإن لم يحضر له ولــي، وال أحد من الصالحين، قــام ذلك الذي يكون 
اليتيم معه. وأنفق على اليتيم مما باع له. فإن بلغ اليتيم، ونازعه فيما باع من 
ماله. وصح أنه قد كان معه، بقدر ما يمكن أن يكــون قد أذهب في مؤونته، 

مثل ذلك ثمن ما باع من ماله وصح، فال نرى أنه يدركه بما باع، وال ثمنه(١).

�Pأو ا���  ��+�ع إ�N K+�%$ ا�+�Nا�� ��A� ����ا� ١١٧  ��E أ.C /�ل  

يبطل بيع أصــل مال اليتيم إذا كان من المحتســب بــال رأي جماعة من 
المسلمين أو من الحاكم مع وجودهم، فإذا بيع على النحو السابق وأنفق عليه 
لحقه المشــتري بالثمن، أخذ هو من مال اليتيم مثــل ما أنفق إن وجده، وإال 
فحتى يجد، وكذا إذا بطل لكونه بال وكالــة أو خالفة، وأنفق عليه بائعه لحقه 
المشــتري بالثمن، وأخذ من مال اليتيم ما أنفق، وإن قال: أنفقت كذا عليه من 
مالي، أو من ماله في جملة عيالي، وتبين أنه أقام في عياله مقدار ما يأتي على 
ما ذكره أخــذه من ماله، وكذلــك إذا أنفق على عيال اليتيــم كزوجته وعبيده 
ووليه الذي يلزمه نفقته، وذلك إذا أخذ اليتيم بفريضة وهي مقدار معلوم يطعم 
به اليتيم ويصرفه عليه في مقدار معلوم مــن الزمان من مال اليتيم أو من ماله 
أن يأخذه مــن مال اليتيم، وأمــا إذا لم يأخذه بفريضة وال شــهادة على كفالة 
فيلحقه المشتري بالثمن، وال يلحق هو اليتيم بما أنفق، ألن بيعه باطل، فإنفاقه 

من ثمنه كإنفاقه من مال نفسه ال يلحق به اليتيم، بل يعد متبرًعا من ماله(٢).

ينظر: شرح كتاب النيل ٧٩/٥ ـ ٨٠، اإليضاح ٥٨٤/٢ ـ ٥٨٥، منهج الطالبين ١٢٥/٩.  (١)
ينظر: شــرح كتاب النيل ٨٠/٥، اإليضاح ٥٨٥/٢، منهج الطالبين ١٤٠/٩، جوابات الســالمي   (٢)

.٤٢٢/٣، ٤٣٦
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����ا� �� األ.ل /� /�ل t E��  ١١٨ 

يجوز بيع غير األصل من مال اليتيم وال رجوع لليتيم فيه بعد بلوغ، ولو 
علم أنه لليتيم وصح البيع فيه لضعفه وقوة اليد ولو لم يتوثق البائع على بيعه، 
وإذا كان عرض بيد أحد فهو له ال لمن بيده قبله إال ببيان، بخالف األصل فإنه 
لمن كان بيــده أوًال إال ببيان ينقله لمن كان بيده ثانًيــا أو بعده، إال إن مضت 
عليه مدة الحيازة في يد أحــد بال ناقض لها، واألصل معــروف له فال ينتقل 

لغيره إال بوجه صحيح، وقيل: غير األصل في ذلك كاألصل إذا علم أنه له(١).

����ا�  ١١٩  �yاء /�ل 

ال يجوز في الحكم شــراء مال اليتيم أصًال أو غيــره إال إن صح أنه باعه 
فيما جاز بيعه فيه، وجاز في االطمئنان إن كان ثقة ال يبيعه إال في ذلك، وجاز 
شــراء عروضه وحيوانه من ثقة محتســب له، ومنع في حيوانه إال بوصاية أو 
وكالة، وإن باع ماله غير وصيه ثم طلبه بعد بلوغه كان له، إال إن بين أنه أنفقه 
في مصالحه أو ماله فحينئذ يثبــت بيعه إن كان البائع ممــن يقوم بمصالحه، 
وجاز أن يشترى من هذا المال ويؤكل منه ممن كان بيده، وال يباع في خراج، 
وجاز شــراؤه من ثقة صحت وكالته إن قال: إنه باعه في مؤونته حتى يعلم أنه 
باعه في غير الزم، أو فيما ال يباع فيه، قيل: وال يباع أصله إال ما ينفذ في وقته 
لقضاء دين أو قوت يوم ال غيــر، وإن كان مع أمه فباعت مــن أصله لمؤونته 
وحاجته جاز الشراء منها، وإن لم تكن ثقة إن أمنت وقد احتاج، وقيل: ال، وال 
يشترى إال من ثقة، وقيل: إال من وصي أو وكيل ثقة، وقيل: ال يبيع المحتسب 

إال الحيوان إن كان ثقة لعروض التلف لها واحتياجه(٢).

ينظر: شرح كتاب النيل ٨١/٥.  (١)
ينظر: شرح كتاب النيل ٨٢/٥.  (٢)
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$�.�c ا�SDH C�e ا�+�ل  $+�e  ١٢٠ 

من استخلف على وصيته رجًال وجعلها في ماله بأن قال مثًال: هي متعلقة 
بمالي كله حتى تنفد، أو قال: تنفــد من كذا وكذا من مالي، مثل الفدان الذي 
بموضع كذا، أو رهنت فيها مالي، وإن لم يقل مثل ذلك صح فعل الورثة في 

المال بالقسمة أو البيع، ويضمنوا الوصية(١).

$�.�K ا�% ��G��+ف ا��,H  ١٢١ 

من استخلف على ورثته رجًال واستخلف رجًال آخر على وصيته فباع 
خليفة الوصيــة فداًنا من مال الميت منه باســتقصاء بمنــاداة قبل ثبوت 
خالفته والخصام علــى الوصية عند الحاكم فال يعارضــه خليفتهم، أي: 
خليفة الورثة لعلمه بخالفتــه على الوصية، وبجعــل الميت وصيته في 
ماله، فالبيع صحيــح، ولو كان الميت قد ترك غيــر األصل وباع األصل 
وذلك لجعله وصيته في ماله على العموم، وإن جعلها في مخصوص منه 

وخالفه بطل البيع.

وليأمره بفعل ما جاز له حتى يثبــت أمره عنده أي عند الحاكم، يأمره 
بالتوثق عند الحاكم باإلشــهاد والكتابة، فال يترك لألوالد إشــكاًال بعد، 
وإن لم يعلم خليفة األوالد بخالفة البائع علــى الوصية عارضه في البيع 
ودفع عنه المشــتري حتى يصح ذلــك، وإن لم يجعــل الوصية في ماله 
فلخليفة األوالد معارضته، ودفع المشــتري على أن يعطي مناب الوصية 
عن اليتيم من ســائر مال الميت بال بيع أصــل أو من عروض أو من مال 

نفسه قرًضا عن اليتيم(٢).

ينظر: شرح كتاب النيل ٨٢/٥.  (١)
ينظر: شرح كتاب النيل ٨٢/٥ ـ ٨٣.  (٢)



107حق اليتيم

�Pا��� �D% ت أ/�ها����/K دون }�  $S�� ١٢٢  ا�`�اء /� 3

ال يدفع المشتري وال الحاكم أو غيره اليتامى من الفدان بعد بلوغهم إن 
دخلوا له فيه، أي: إن دخلوا عليه، ومعنى دخولهم عليه فيه انتزاعهم إياه منه، 
إن اشــترى من الخليفة كذلك بدون ثبوت أمره عند الحاكم، وقبل الوصول 
إليه ولم يوثــق أي الخليفــة أو المشــتري، وإيثاقهما ذهابهمــا إلى الحاكم 
بإحضــار شــهادة الخالفــة، ويغني عنــه قوله كذلك لنفســه بإشــهاد على 
االستخالف، بل يرجع المشتري على البائع إن لم يكن له شهود على أنه باع 
له، وإن كانوا صح البيع، وإذا لم يكونوا فرجع األصل لليتامى وضمن وكيل 

اليتامى، وال يرجع عليهم أن يعطوه لينفذ ألنه قد أنفذ(١).

(٢)����ا� ا��F$ /� /�ل   �!�  ١٢٣ 

ال يهب قائم يتيم ولو وصيا أو خليفة أو أما من ماله، وال يطعم غيره إال 

ينظر: شرح كتاب النيل ٨٣/٥ ـ ٨٤.  (١)
ذهب الحنفية والمالكية والشــافعية والحنابلة إلى أنه ليس للوصي أن يتبرع بمال الصغير سواء   (٢)
أكان بالصدقة أم بالهبة بغير عوض أم بالمحاباة؛ ألن التبــرع بمال الصغير ال حظ له فيه، وأنه 
ينافي مقصود الوصاية من الحفاظ على المال وتنميته والتصرف بما فيه نفع يعود على الصغير.

واختلف الفقهاء في جواز هبة الوصي مال الصغير بعوض على ثالثة أقوال:
القول األول: ليس للوصي أن يهب مال الموصى عليه بعوض، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة وأبو 
يوســف والمالكية والشــافعية، ألن الهبة بعوض تبرع ابتداء يتوقف الملك فيها على القبض، 
وهذه من لوازم الهبة، والوصي ال يملكها، فال تصير عوًضا انتهاء، ونص الشافعية على أنه إن 

شرط ثواًبا معلوًما في الهبة بغبطة جازت؛ ألنها إذ قيدت بثواب معلوم كانت بيًعا.
القول الثاني: للموصــي أن يهب مال الصغيــر بعوض، ألن الهبة بعــوض معاوضة المال 

بالمال، فكان في معنى البيع فملكها كما يملك البيع وإليه ذهب محمد بن الحسن.
القول الثالث: للوصي هبة مال الصغير بعوض إذا كان العوض قــدر قيمته فأكثر، وإلى هذا ذهب 
الحنابلة، وإنما اشترط الحنابلة ذلك الشــرط ولم يجيزوا للوصي أن يكون العوض أقل من قيمة 
المال الموهوب، ألنه من قبيل المحاباة وهو ال يملكها. الموسوعة الفقهية الكويتية ١٩٨/٤٣ ـ ١٩٩.
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من واجب صدقة فيه كزكاة زرعه وثمره، فإنــه يؤديها وال يتركها في ماله إال 
هبة الثواب، فإنه يهبها من مال اليتيم على ما سبق، أو يجلب لها نفًعا.

قال أبو العباس أحمد بن محمد 5 : وقيل: في خليفة اليتيم والمجنون 
يجوز له أن يعطي الصدقة مما لهما في يده، وقيل: ال، وقيل: يكتب كل الزم 
في المال حتى يبلغ أو يفيق ويعلم ما لزمه، وقيل: له أن يجعل المعروف مما 
استخلف عليه إن رآه أنفع له، كما إذا صرم نخله أن يعطى منه كالناس. وكذا 
في الحصاد، وكل غلة، ألن في منعه ســبًبا لمضرة المال ونــزع البركة منه، 
وقيل: يعطي منه كل واجب فيه من المخلــوق لجار ورحم ونحوهما ممن له 
حق في ذلك، وقيل: لــه أن يضيف ويطعم على قدر مــا رأى فيه من صالح 
المال، وقيل: يعطــي منه كل ما جرت به العادة من ضيافــة أو غيرها مما رآه 
الصلحاء من أهل المنزل أو الحي على قدر ما رأوه، ألن في ترك ذلك انجرار 

المضرة إلى المال ونزع البركة منه، وقيل: يصيب في مال الغائب ذلك أيًضا.

وإذا فعل شــيًئا من مال اليتيــم كالضيافة فترتب على ذلــك نفع أو مال 
فليحســب لليتيم، وأجاز بعضهم أن يعطي ما دون دينار من مال يتيم ألمه إن 

قعدت عليه.

قال الشــيخ خميس: وعلى الوصي إخراج زكاة ثمار اليتيم بال خالف، 
ومن رأى شــيًئا عند يتيم أو غائب ثم بيد من زعم أنه اشــتراه، فإن أمكنه 
تحوله إليه بحالل فلــه تصديقه، وقيل: ال حتى يصــح انتقاله، وإن أعطى 
القائم به شيًئا من ماله ألحد فله أخذه إن كان ينال اليتيم من مال القائم مثل 

ذلك، أو أكثر(١).

ينظر: شرح كتاب النيل ٨٤/٥ ـ ٨٥، اإليضاح ٥٨٧/٢.  (١)
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(١)�Fا�ا����/K #6 أ/  $k��G/  ١٢٤ 

للقائم على أموال اليتامى أو الوصي عليهم أن يخالطهم أموالهم إن رأى 
صالًحا لهم؛ مثل أن يخلط طعامه بطعامهــم كثمر وزرع ومطبوخ وغير ذلك 
إن كانت لليتيم في ذلك فائــدة، وإن لم تكن له فائدة فــي ذلك وال ضر لم 

يكن حراًما.

قال أبو المؤثر 5 : ال يخالــط اليتامى، إال من يكونــون في حجره، 
ويتولى عولهم، قال محمد بن محبــوب 5 : إذا كان في غلة مال اليتامى 
ســعة للخادم وللضحية، وللثياب للعيد، أعطوا ذلــك بالقصد. ويتخذ لهم 
المنيحة للبن. وإن لم يكن في مالهم ســعة، فليس لهــم إال نفقتهم وأدمهم 
وكســوتهم. ولكن يعطى عنهم المعلم، الذي يعلمهم القــرآن، إن كانوا من 

أهل التعليم.

للفقهاء في خلط مال الوصي بمال اليتيم تفصيل:  (١)
قال الحنفية: لوصي األيتام أن يخلط نفقتهم فينفقها عليهم جملة إذا كان ذلك أنفع لهم، 
اتحد مورثهم أو اختلف، دلل الجصاص على ما ذهــب إليه الحنفية بقول اهللا 8 ﴿ ... 
 5  4  3  2  10  /  .  -,  +  *  )  ('  &  %
76 8 9 : ;> = < ? @ ﴾ [البقرة: ٢٢٠]، قائًال: فيه داللة على جواز 
خلط مال اليتيــم بمال الولي، وهذه المخالطة مقصودة بشــريطة اإلصــالح لليتيم من 
وجهين، أحدهما: تقديمــه ذكر اإلصالح فيما أجاب به من أمــر اليتامى ﴿ ( * + 
, ﴾، والثاني: قوله: ﴿ 2 3 4 5 6 ﴾، ونص المالكية على أنه ال بأس 
بخلط الوصي نفقة يتيمه بماله إذا كان رفًقا لليتيم، ويمتنع رفًقا للولي، وألن اإلفراد قد 

يشق وخاصة في بيت.
وقال الشافعية: ليس للوصي خلط ماله بمال اليتيم إال في المأكول كالدقيق واللحم للطبخ 

ونحوه مما ال بّد منه لإلرفاق، وعليه حمل قوله تعالى: ﴿ . / ﴾.
وقال الحنابلة: لولــي المحجور عليه خلط نفقــة موليه بماله إذا كان خلطهــا أرفق، لقوله 

تعالى: ﴿ . / 0 ﴾، وإن كان إفراده أرفق به أفرده مراعاة للمصلحة.
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ومن كان في حجره يتيم، وضحى له ضحية سمينة، وضحى هو له ضحية 
مهزولة، فال ينبغي له أن يخلط لحم شاته، في لحم شاة اليتيم، في الطبخ إال 

أن يعلم أن فضله على اليتيم أكثر، مما يأخذ منه(١).

����ا�  ١٢٥  أCJ# �/ CP /� &��م 

للقائم على أموال اليتامــى أو الوصي عليهم أكل فضــل طعامهم إن لم 
يصلح لبيــع وال ادخار أو كان يعمــل له مثله أو أكثر ســواء كان عمله الذي 

يعمل له عطاء أو خدمة أو نفًعا ما(٢).

����ا�  ١٢٦  ا��eاض ا�.6 ا�+���ج /� /�ل 

للقائم على أموال اليتامى أو الوصي عليهم أن يقترض من مالهم لنفسه 
إن احتاج، ال لتكاثر، ويرد ما اقترضه إذا أيســر، وال يبــرأ حتى يصرفه في 
حاجة اليتيم كخــالص دين أو زكاة أو قرض أو نحــو ذلك من الحقوق في 
مال اليتيم، أو في اليتيم كاألرش إذا جناه اليتيم واإلفساد في مال الناس، أو 
يصل يده بعد بلوغ أو يد خليفة آخر ولو جعل معه خليفة واحًدا وله أن يطلبه 
الحاكم أو الجماعة أو نحوهما أن يستخلفوا له أو يوكلوا من يقبض عنه، فإذا 
طلب ذلك فلينظروا، فإن رأوا ذلــك صالًحا فعلوا وأعطاه، فإذا أعطاه فله أن 
يرده في يد األول فيكون كســائر ما بيده ال يضمنه إال بتضييع وال يبرأ برده 
في الوعاء، وقيل: إن رده فيه بنفســه ال بدله أو ثمنه بــرأ، وقيل: يبرأ مطلًقا 

برده في الوعاء(٣).

ينظر: شرح كتاب النيل ٨٥/٥، اإليضاح ٥٨٧/٢ ـ ٥٨٨، منهج الطالبين ١٢٧/٩.  (١)
ينظر: شرح كتاب النيل ٨٥/٥ ـ ٨٦، اإليضاح ٥٨٧/٢ ـ ٥٨٨.  (٢)

ينظر: شرح كتاب النيل ٨٦/٥.  (٣)
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����ا� ��ا�+���ج /� /�ل t 6. ١٢٧  ا��eاض ا�

إن اقترض الوصــي من مال اليتيم من غير احتيــاج كأن يقترض للتجارة 
بهذا المال مع عــدم االحتياج، فلليتيــم الربح ورأس المــال ألن هذا ليس 
معروًفا، وقد قال اهللا تعالى: ﴿ ...Õ Ô Ó Ò Ñ... ﴾ [النساء: ٦]، 
والمعروف عام يشمل القرض عند االحتياج، ويشــمل أخذ األجرة على قدر 
العناء، ومن كان له أصل كثير أو عــروض، واحتاج أن يقرض من مال اليتيم 

جاز له، واألحب أن يبيع العروض.

ر بالفعل الشــامل للعطاء والخدمة  ــر المعروف بالقرض، ثم ُفس وقد ُفس
والنفع مطلًقا إعالًما بأنــه عام، وجائز له أن يأكل فضل طعــام اليتيم إذا كان 
 ﴾ Õ Ô Ó Ò Ñ ﴿ :يفعل له أكثر مــن ذلك، لقولــه تعالــى
[النســاء: ٦]، ويعني: يفعل له أكثر من ذلــك، أنه يعطيه أكثــر أو ينفعه أكثر أو 

يخدمه أكثر، فشــملت اآلية األجرة، وأما الغني فليستعفف إذا قل تعبه حتًما، 
وإن كثر أو عظم فله عناؤه أيًضا إن شاء(١).

����ا�  K6 ر�# ���k١٢٨  ا� 

قال أبو محمد 5 : ال بأس بالطحين، في رحى اليتيم، إذا كان ذلك من 
تعارف أهــل البلد، فيما بينهــم، وال يتمانعون من ذلــك. والطحين بالرحى 

معهم مباح غير محجور.

وقال أبو سعيد 5 : وقد قيل: إنه ال يجوز أن يطحن برحى اليتيم إال أن 
يكون أصلح لها؛ ألنها ـ فــي االعتبار ـ تنقص من الطحيــن. ويخاف عليها 

المضرة، من النقصان.

ينظر: شرح كتاب النيل ٨٦/٥.  (١)
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وقد قيل: إنه ال يجوز أن يطحن برحى اليتيــم، إال أن يكون أصلح لها؛ 
ألنها في االعتبار تنقص من الطحين. ويخاف عليها المضرة من النقصان.

وقد قيل في جملة المباح ـ إذا وقع عليه اســم اإلباحــة ـ: إن مال اليتيم 
نة(١). والبالغ فيه سواء، على ما جرت به العادة والس

غ�ا��  ��� ������ 6. ١٢٩  ا��aالل ا�

على الوصي أن يحال اليتيم بعد بلوغه احتياًطا عن أن يكون له عليه حق 
ال يعلمه، أو المراد أن يحاله فــي القرض من ماله مع أنه قد رد، وله أن يأكل 
منه بمعروف بقدر ما عناه، وال يجب عليه الرد إذا أيسر، إال إن أكل أكثر مما 

اعتنى فيه، وينبغي التعفف عن ذلك لمن لم يعسر(٢).

(٣)��N��� ����ا�  ١٣٠  ا��SD$ /� /�ل 

لوصي اليتيم أن يعطي أجــرة معلمه، كما يجوز للمعلــم أخذها؛ كبري 
األقالم وتسطير األلواح ونحو ذلك، أو كما ال يجوز كتعليم العلم والفروض 
والديانة، فإن لقائمه أن يعطي على ذلك ولو كان ال يحل للمعلم األخذ على 
ذلك، وأجاز بعضهم تعليم القرآن بأجرة، وجــاز اإلعطاء واألخذ على طريق 

العادة في التفريح بهدية وتطييب النفس واإلعانة على الخير.

ولوصي اليتيــم أن يعطي أجــرة طبيب اليتيــم وثمن الــدواء، ويعطي 
المخاصم على حقــه والمحرز ـ أي: الحــارز، وجاء به مــن التحريز أو من 

ينظر: منهج الطالبين ٣٩/١٠.  (١)
ينظر: شرح كتاب النيل ٨٧/٥، اإليضاح ٥٨٨/٢ ـ ٥٨٩.  (٢)

إن كان لليتيم مــال فعلى الوصي اإلنفاق عليه بالمعروف ال على وجه اإلســراف وال على   (٣)
وجه التضييق، وإن لم يكن لليتيم مال فنفقته على قرابته، وإن لم يكن له مال وال أقارب له 

فنفقته في بيت المال، الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٥٦/٤٥.
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اإلحراز للمبالغة ـ لماله من ماله. وللوصي أيًضا أن يركب دابته إذا ذهب بها 
لصالحها أو صالح ماله، ويأمر بذلــك إن احتاج لذلك، ويفديه من عدوه إذا 
أخذه العدو أو الجائر أو أراد أخذه، ويفدي ماله ببعضه ويحسب الوصي على 
اليتيم إن أعطــى ذلك المذكور من أجــرة المعلم وما بعدها كله من نفســه؛ 
ليأخذه بعد بلوغه، ويشــهد عند اإلعطاء على ذلك لئال يقــوم عليه اليتيم أو 
وارثه، وجاز أن يأخذه من ماله قبل بلوغ، وإن أعطى على اليتيم من ماله ولم 
ينوِ أن ال يرجع به على اليتيم، وال أن يرجع فله الرجوع ألنه ال يفوته ماله إال 
إن فوته على نفســه بإعطائه على اليتيــم مثًال لوجــه اهللا، أو على طريق نفع 

اليتيم مثًال للرقة عليه أو نحو ذلك(١).

$FP�Sا�  ����ا�  ١٣١  إ&��م 

إذا طلب اليتيم مــن وكيله الفاكهة، مثل العنب والجوز والموز، وأشــباه 
ذلك، فجائز له أن يشــتري له ذلك، من ماله، إذا كان في غلة ماله سعة ذلك، 
مما يسره ويصلحه. وإن لم تكن في غلة ماله، سعة لذلك، فال يباع أصل مال 
لليتيم، إال فيما ال بّد له منه، من غذاء، أو دواء، أو كســوة، أو شــيء ال بّد 

لليتيم منه. وما خرج مخرج التفكه والترفيه لليتيم، فال يباع فيه أصل ماله(٢).

����ا�  $��,/ ��١٣٢  ��E و�yاء /� # 

يجوز للوصي بيع أصل مال اليتيم، وشــراء ما يحتاج إليه من عبد أو 
أمة أو جمل أو غيره؛ لخدمته، أي: خدمة األصــل أو لمنفعة اليتيم كحمل 
مال، وجاز فسل أرضه وحرثها وقطع الفسيل من نخله وبيعه وإعطاء األجرة 
من ماله لكل من يخدمه أو يخدم ماله، كتذكيــر نخل وصرمه وقطع ثمره 

ينظر: شرح كتاب النيل ٨٨/٥، اإليضاح ٥٨٧/٢، جوابات السالمي ٤٢٠/٣.  (١)
ينظر: منهج الطالبين ١٤٦/٩، شرح كتاب النيل ٨٧/٥ ـ ٨٨، اإليضاح ٥٨٧/٢.  (٢)
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وحمله ودوس ذرعه، فإن كان األصلح لليتيــم أن تحرث أرضه له ويعطي 
أجر الحارث ذهًبا أو فضة أو جزًءا من ثمارها فليفعل، وإن كان األصلح له 
أن يعطيها لمن يحرثها لنفســه ويعطي لليتيم أجرة أرضــه ذهًبا أو فضة أو 
غيرهم فعل، ويشــتري له الســماد ولو نجًســا، ألنه طاهر األصل بخالف 

الغائط والدم.

ويجوز للوصي بيع طرف أو بعيد من األصل نخًال أو شجًرا أو أرًضا أو 
داًرا أو بئًرا، وشــراء داخل أو قريب، ولو لم يكن في البعيد خوف أو مضرة 
إال كونه بعيد بحسب النظر والمصلحة، إن رأى صالًحا في ذلك، والحاصل 
أن مال اليتيم والغائب والمجنون والمســجد ومال الوقــف والزكاة واألمانة 

والوديعة علمه فيما يصلح له(١).

(٢)����ا�  ١٣٣  إ�3اج ا�
�Pة /� /�ل 

إذا وجبت الزكاة في مال اليتيم، فلوصيه، أو وكيله، أو المحتسب له، أن 

ينظر: شرح كتاب النيل ٨٨/٥، اإليضاح ٥٨٤/٢ ـ ٥٨٥.  (١)
ذهب المالكية والشــافعية والحنابلة إلى أن الزكاة تجب في مال كل من الصغير والمجنون   (٢)
ذكًرا كان أو أنثى، وهو مروي عن عمر، وابنه، وعلي وابنه الحســن، وعائشة، وجابر، وبه 
قال ابن ســيرين ومجاهــد، وربيعة، وابن عيينــة، وأبو عبيــد وغيرهم. واســتدلوا بقول 
النبي ژ : «أال مــن ولي يتيًما له مــال فليتجر فيــه، وال يتركه حتى تأكلــه الصدقة» رواه 
الترمذي، والمراد بالصدقة الــزكاة المفروضة؛ ألن اليتيم ال يخرج من ماله صدقة تطوع، إذ 
ليس للولي أن يتبرع من مال اليتيم بشيء؛ وألن الزكاة تراد لثواب المزكي ومواساة الفقير، 
والصبي والمجنون من أهل الثواب وأهل المواساة على ما قال الشيرازي، وبأن الزكاة حق 
يتعلق بالمال، فأشــبه نفقة األقارب وأروش الجنايات وقيم المتلفــات، وقال الدردير: إنما 

وجبت في مالهما ألنها من باب خطاب الوضع.
ويتولى الولــي إخراج الزكاة من مالهمــا؛ ألن الولي يقوم مقامهما فــي أداء ما عليهما من 
الحقوق، كنفقة القريب، وعلى الولي أن ينوي أنها زكاة، فإن لم يخرجها الولي وجب على 

=الصبي بعد البلوغ، والمجنون بعد اإلفاقة، إخراج زكاة ما مضى.
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يخرج من ماله الــزكاة. وبعض يقول: إنه مخير في ذلــك. وبعض ال يرى له 
ذلك. ويرى أن يجمع الزكاة من مال اليتيم. فإذا بلغ اليتيم، أخبره بها.

وبعــض يوجب على وصي اليتيم، والمحتســب له، أن ينفــد الزكاة من 
ماله، وكذلك زكاة الفطر، ولمن دفعت إليه الزكاة، أو زكاة الفطر قبولها.

وهذا االختالف يخــرج معناه، فــي غير أيــام العدل، فــي زكاة النقود 
والمواشــي، وأما زكاة الثمار، فعلى الوصي أو الوكيل، أو المحتسب لليتيم، 
أن يخرجها، ألنه إن لم يخرجا ضاعت، وأما في أيام العدل، فال يحبس زكاة 

اليتيم، من ثمار وال مواش، وال نقود(١).

(٢)�FNوا
� $+���ا�  �N���H �/ K�% $�SD١٣٤  ا� 

يجــوز للوصي أن يجعل لليتيمــة ـ بال إســراف ـ ما تحتاجه في تزويج 
كطنفسة ـ وهي كل بساط له َخْمل، أي: هدب ـ إذا كانت ال تصل للتزوج إال 

وروي عن ابن مســعود والثوري واألوزاعي أنهم قالوا: تجب الزكاة، وال تخرج حتى يبلغ 
الصبي، أو يفيق المجنــون، وذلك أن الولي ليس له والية األداء، قال ابن مســعود: احصِ 
ما يجب في مال اليتيم من الزكاة، فإذا بلغ فأعلمه، فإن شــاء زكى وإن شــاء لم يزك، أي: 
ال إثم على الولي بعدئذ إن لم يزك الصبي. وذهب ابن شــبرمة إلــى أن أمواله الظاهرة من 

نعم وزرع وثمر يزكى، وأما الباطنة فال.
وقال سعيد بن المسيب: ال يزكي حتى يصلي ويصوم، وقال أبو وائل، والنخعي، وسعيد بن 
جبير والحســن البصري: ال زكاة في مال الصبي، وذهب أبو حنيفــة وهو مروي عن علي 
وابن عباس إلــى أن الزكاة ال تجب في مــال الصغير والمجنون، إال أنه يجب العشــر في 

زروعهما وثمارهما، وزكاة الفطر عنهما. الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٣٢/٢٣ ـ ٢٣٣.
منهج الطالبين ١٥٣/٩ ـ ١٥٤، جوابات السالمي ٤٤٧/٣ ـ ٤٤٨.  (١)

اختلف الفقهاء في إنكاح اليتيم، فذهب بعضهم إلى المنع مطلًقا، وأجازه غيرهم بالقرابة أو   (٢)
بالســبب العام للوالية، وقيد آخرون اإلجازة بخيفة الفســاد، في حين قيدها غيرهم ببلوغ 

تسع سنين فأكثر، ولهم في ذلك تفصيل:

=

=
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بذلك ونحوه، وماعون وحلي، وطعام مما تحتاج إليه لغيرها، ويؤكل أو يفرق 
إن كان لها فيه صالح، أو كانت ال تصل للتزوج إال به من قيمة أصلها(١).

����ا� ا��Dس /� /�ل   ١٣٥  إ&��م 

يرخص للوصي على مال اليتامــى أن يطعم الناس من ماله، أي: من مال 
اإلنســان اليتيم ذكًرا كان أو أنثى فإن أحكامهما واحدة. إن كان يخلف له من 
ماله ما هو أكثر من ذلك، أو مثله، وإنما شرط بعضهم األكثر في هذا ونحوه، 

ولو كان يرد ألنه قد انتفع أو أراد الحوطة(٢).

فقــال الحنفية: ليس للوصي مــن حيث هو وصي أن يــزوج اليتيم ـ وهو يشــمل الصغير 
والصغيرة ـ ســواء أوصى إليه األب بالنكاح أو لم يوصِ علــى المذهب، ألنه ليس بولي، 

نعم لو كان قريًبا أو حاكًما فإنه يملك التزويج بالوالية إن لم يكن أحد أولى منه.
والمعتمد عند المالكية ـ كما نقل الدســوقي عن العدوي ـ وهــو ما ارتضاه المتأخرون أن 
المدار على خيفة الفســاد على اليتيمة، فمتى خيف عليها فســاد حالها بفقر أو زنا أو عدم 
حاضن شــرعي أو ضياع مال أو دين زوجت، بلغت عشــًرا أو ال، رضيــت بالنكاح أو ال، 
فيجبرهــا وليها على النكاح، ووجب مشــاورة القاضي في تزويجهــا، وإن لم يخف عليها 
الفساد وزوجت صح إن دخل بها الزوج وطال أمد النكاح، بأن ولدت ولدين في بطنين أو 
مضت مدة تلد فيها ذلك، وإن خيف فسادها وزوجت من غير مشاورة القاضي صح النكاح 

إن دخل بها وإن لم يطل.
وقالوا: وجبر وصي صغيًرا لمصلحة اقتضت تزويجه كتزويجه من غنية أو شريفة أو ابنة عم 

أو لمن تحفظ ماله، فإن لم تكن مصلحة فال يصح تزويجه.
وقال الشافعية: ومن على حاشية النسب كأخ وعم ونحوهما ال يزوج صغيرة بحال عند عدم األب 
بكًرا أو ثيًبا، عاقلة أو مجنونة، ألنها إنمــا تزوج باإلذن وإذنها غير معتبر، وكذا الصغير فال يجوز 

ألحد من حاشية النسب أو الوصي أو القاضي أن يزوجه لعدم الحاجة وانتفاء كمال الشفقة.
وقال الحنابلــة: ليس لمن عدا األب ووصيه الذي نص له علــى اإلنكاح تزويج صغيرة لها 

دون تسع سنين. الموسوعة الفقهية الكويتية ١٩٢/٤١ ـ ١٩٣.
ينظر: شرح كتاب النيل ٨٨/٥ ـ ٨٩، اإليضاح ٥٨٨/٢، منهج الطالبين ١٢٨/٩.  (١)

ينظر: شرح كتاب النيل ٨٩/٥.  (٢)

=
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إذا بلغ اليتيم فطلــب ما أدى عنه وصيــه أو خليفته أو وكيلــه أو قائمه 
المحتسب لجبار، أو طلبه وارثه بعد موته قبل البلوغ فعلى الوصي أداء ذلك 
لطالبه، وعلى هذا فال يعط الجائر ولــو كان يأخذه كله إن لم يعطه، وكذا من 
لزمه ضمان من مال اليتيم لبيعــه بحيث ال يثبت البيــع، أو نحو ذلك، فإنه 
يعطيه إذا طلبــه بعد بلوغ، أو يعطيه للوارث إن مــات قبل بلوغ، أما لو مات 
بعد بلوغ وعلم بذلك ولم يطلبه، فال يصــح لوارثه أن يطلبه، وكذا ما أعطى 

عنه من مال فداء لماله يدركه بعد بلوغه، ويدركه وارثه بعد موته غير بالغ.

وال يخفى ما فيه من الشــدة، واألرفق خالفه، وهو أنه ال غرم على قائم 
باليتيم أو محتسب فيما أعطى من مال اليتيم مداراة على اليتيم، أو في ماله، 
وصرح بهــذا في التبيين، أو يحمــل على ما إن أعطى لــه، أي: للجبار ذلك 
تطوًعا منه بال إجبار من الجبــار عليه أن ال يناول منه الجائر، بل يترك الجائر 
أن يأخذ منه بنفســه، فإذا ناوله لزمه ضمان ما ناول، وهذا أيًضا شاق، إذ قد 
ال يرضى الجائــر إال بأن يناول له، إال أن يقال: إذا لــم يرض بالمناولة ناوله 

وال ضمان(١).

(٢)����ط �+,D/ ����ا�  ١٣٧  H,�ف ا�.6 #6 /�ل 

خــر له، ويتصدق منها  يجعل لليتيم الخــادم، والضحية يطعمه منها، ويد
على نيته لليتيم، ألن ذلك شــأن الضحية، وكذا في «اإليضاح»، يضحي له إن 

ينظر: شرح كتاب النيل ٨٩/٥ ـ ٩٠، اإليضاح ٥٩١/٢.  (١)
ا  ســلطة الوصي إنما تكون على حســب اإليصاء عموًما وخصوًصا، فإن كان اإليصاء خاص  (٢)
بشــيء، كقضاء الديون أو اقتضائها، أو رد الودائع أو اســتردادها، أو النظر في أمر األطفال 
=ومن في حكمهم، كانت سلطة الوصي مقصورة على ما أوصي إليه فيه، ال تتعداه إلى غيره.
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كان ماله واسًعا، ويســتخدم له إن كان ممن يخدم ويتخذ له ثياب العيد على 
قدر ماله بال بيع أصل لذلــك، وتتخذ له منيحة اللبن، وأنــه تجوز مخالطة 
المراهق إن صلحت، وكان فيها توفير لطعامه، ويخلط حبه بحبه، ويأكالن مًعا 
ما لم يأخذ أكثر مما أعطى، ويطني الماء لمال اليتيم إن وجد، وإال اشــترى 
له. ويقبل قول الوصي: هذا من مالي، ولــو كان لليتيم مثله، وإن قالت خالة 
اليتيم: أكلفه من مالي، وقالت عمته: أكلفــه من ماله، فليكن فيما هو أصلح، 
وإن كان يعقل اختار، وجــاز صبغ ثياب اليتيم إن كان يســره وال يضر ماله، 
وشــراء النعل والطيب له، ويتعاهد اللحم في كل شهر أو بالنظر، ويشترى له 
في األعيــاد ما اعتاد عند أبيه، ومــا يحتاج إليه على قدر مالــه، وترفيهه بال 

إسراف من فضل الغلة، ويشترى له ما هو غال إن مرض(١).

وإن كان اإليصاء عاما، كأن قال الموصي: أوصيت إلى فالن في كل أموري، كانت ســلطة 
الوصي شــاملة لجميع التصرفات، كقضاء الديــون واقتضائها، ورد الودائع واســتردادها، 
وحفظ أموال الصغار والتصرف فيها، وتزويج مــن احتاج إلى الزواج من أوالده. وهذا عند 
المالكية والشافعية والحنابلة وأبي يوسف ومحمد من الحنفية؛ ألن الوصي يتصرف باإلذن 
ا كانت ســلطته مقصــورة على ما أذن فيه، وإن  من الموصي كالوكيل. فإن كان اإلذن خاص
كان اإلذن عاما كانت سلطته عامة، وقد استثنى الشافعية من ذلك تزويج الصغير والصغيرة، 
فقالوا: ال يصح اإليصاء بتزويجهمــا؛ ألن الصغير والصغيرة ال يزوجهما إال األب أو الجد؛ 

وألن الوصي ال يتعير بدخول الدني في نسبهم.
وقال أبو حنيفة، وهو المفتى به في المذهب: إن اإليصاء الصادر من األب يكون عاما، وال 
يقبل التخصيص بنوع أو مكان أو زمان؛ ألن الوصــي قائم مقام األب، ووالية األب عامة، 
فكذلك من يقــوم مقامه، وألنه لوال ذلــك الحتجنا إلى تعيين وصي آخــر، والموصي قد 
اختار هذا وصيا في بعض أموره، فجعله وصيا في الكل أولى من غيره؛ ألنه رضي بتصرف 
هذا في البعض، ولم يرض بتصرف غيره في شــيء أصًال، وعلى هذا: لو أوصى األب إلى 
رجل بتفريق ثلــث ماله في وجوه الخير مثــًال، صار وصيا عاما علــى أوالده وتركته، ولو 
أوصى إلى رجل بقضاء دينه، وإلى آخر بتنفيذ وصيتة، كانا وصيين في كل شــيء عند أبي 

حنيفة. الموسوعة الفقهية الكويتية ٢١٢/٧ ـ ٢١٣.
ينظر: شرح كتاب النيل ٩٠/٥ ـ ٩١، اإليضاح ٥٨٧/٢.  (١)

=
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من عمل ماالً ليتيــم، وقبض الثمرة، وأخرج حصــة اليتيم، فإن كان هذا 
العامل، أدخل في عمل اليتيم من يقــوم بأمره، من والدة، أو غيرها. وهو ثقة 
أمين. واليتيم غلة ماله، تقوم بأمر اليتيم، وهم معــه ثقات، بأمنهم على مال 

اليتيم فجائز ذلك، على حسب ما عرفنا في هذا.

وإن كانت والدة اليتيــم، أو من يقوم بأمر اليتيم، ليس هم بثقات، إال 
أن مال اليتيــم ثمرته ال تقوم بمؤونــة اليتيم. والذين يعولــون وهم غير 
ثقات، يقومون بمؤونته. ولهم الفضل عليه، فيسلم إليهم، جاز ذلك ـ إن 

شاء اهللا تعالى ـ.

وإن كان العامل يعلم أن مال اليتيم، يقوم بمؤونته. والذين يقومون بأمره، 
ليس هم بثقات. وحضرت الثمرة، لم يســلم العامل منها لهم شيًئا. ويلتمس 
من الحاكم وكيــل لليتيم ثقة، بقيمه لمال اليتيــم، أو جماعة من الصالحين، 
حتى يقاســم العامل ثمرة اليتيم، أو يفرض لمن يعوله فريضة في ماله. فكل 
ما اســتوجب الذي يعوله فريضة، من مال اليتيم، يسلم العامل، برأي جماعة 
من الصالحيــن، الذين يفرضــون لليتيم، إلى من يعوله، ما قد اســتحق، في 
حكم العــدل معهم، أو برأي الحاكــم، إن كان في البلد حاكــم عدل، تولى 

الفريضة لليتيم.

والعامل إذا حصد الثمرة، فهو أمين اليتيم، في ما في يده، وال يسلمه إال 
على ما يوجب خالصه فيه، من بعض جملــة ما وصفنا، أو يعول منه اليتيم، 
ويأخذ هو حصته بالكيل والوزن، على معاملة أهــل البلد، في معاملتهم، إذا 

كان عمله مما يكال، أو يوزن(١).

منهج الطالبين ١٧٩/٩.  (١)
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(١)����ا�  ١٣٩  ا�+�Jر�$ �+�ل 

اختلف فــي المضاربة بمال اليتيم، فقول: يجــوز أن يتجر به، والربح له 
والوضيعة علــى من دفع ماله، مــن وصي، أو وكيل، أو ولي، أو محتســب 
لليتيم، وكذلك المضارب، إذا علم بذلك، وقيــل: ال يضارب به، وال يجوز 

ذلك، وقول: يجوز ذلك، والربح لليتيم، والوضيعة عليه(٢).

االتجار بمال الموصى عليه يكون بإحدى الطرق الثالث: اتجار الوصي لنفسه بمال اليتيم،   (١)
واتجار الوصي في مال اليتيم لليتيم، ودفع الوصي مال اليتيم الموصى عليه لمن يقبل فيه 

مضاربة لمصلحة اليتيم.
أ ـ اتجار الوصي لنفســه بمال اليتيم: نص الحنفية والمالكيــة على أنه ال يجوز للوصي أن 
يتجر لنفسه بمال اليتيم أو الميت، وهو ما يؤخذ من عبارات الشافعية والحنابلة، ثم اختلف 
فقهاء الحنفية في مصير الربح إذا اتجر الوصي لنفســه بمال اليتيم وربح، فذهب أبو حنيفة 
ومحمد ومن وافقهما إلى أن الوصي يضمن رأس المال فــي هذه الحالة ويتصدق بالربح، 

وعند أبي يوسف يسلم له الربح وال يتصدق بشيء.
ب ـ اتجار الوصي في مال اليتيم لليتيم: اختلف الفقهاء فــي اتجار الوصي في مال اليتيم 

لليتيم على قولين:
القول األول: ذهب الحنفية والشــافعية والحنابلة في المذهب والمالكيــة في قول إلى أنه 
يجوز للوصي أن يتجر في مال اليتيم، ونص الحنابلة على أنه إن اتجر الوصي بمال اليتيم 

فال أجرة له في نظير اتجاره به، والربح كله للموصى عليه، ألنه نماء ماله.
القول الثاني: ذهــب المالكية فــي المذهب والحنابلة فــي وجه وبعــض الحنفية إلى أنه 
ال يجوز للوصــي أن يتجر بمال اليتيم لليتيم، لئال يحابي نفســه بزيادة من الربح، وفســر 
المالكية عدم الجواز هنا بالكراهــة. وزادوا: أن الوصي إذا عمل بمال اليتيم مجاًنا فال نهي 

بل هو من المعروف الذي يقصد به وجه اهللا تعالى.
ج ـ دفع الوصي مال اليتيم الموصى عليه لمن يعمل فيه مضاربة:

ذهب الفقهاء إلى مشــروعية دفــع الوصي مال اليتيــم الموصى عليه مضاربــة أو بضاعة 
لمصلحة اليتيم، ثم اختلفوا فــي حكمه التكليفي فذهب الجمهور إلى اســتحبابه، وذهب 

الشافعية إلى وجوبه. الموسوعة الفقهية الكويتية ١٩٤/٤٣ ـ ١٩٦.
منهج الطالبين ٣٤٧/٧، جوابات السالمي ٤٤٣/٣ ـ ٤٤٤.  (٢)



121حق اليتيم

����ا�  ��� 6# ����ا� أم   ١٤٠  a!� زوج 

هل يجوز لــزوج أم اليتيم، أن يســكن معها، في منــزل اليتيم، ولها فيه 
حصة. وقالت المرأة: إنها تلي أمر اليتيم، وتكافئه سكن زوجها؟

ـ إذا كان بأمر زوجته على ذلك، وخلصته في مقدار أجرة اليتيم، بمنزلة 
من سكنه، جاز ذلك ـ إن شاء اهللا تعالى ـ.

وقد يصلح الرجــل في منزل اليتيم، ويعمر فيه وفــي ماله بقدر ما إنه لو 
كان مســتأجًرا، لم تصل قيمة ذلك الســكن ولو تحول هذا الزوج من منزل 

اليتيم، وتحولت زوجته منه، لكان يخرب منزل اليتيم؟

ـ إذا كان سكن اليتيم، هو أصلح لليتيم، وأوفر على اليتيم، لعمارة منزله. 
ولو تحول منه الساكن لخرب، فسكنه أحظى لليتيم من خلوته.

وإذا عمر له الزوج، في ماله، أو في منزله، أو كافأه بمقدار ما يتوقف من 
منزله، باعتقاد النية في ذلك، جاز له(١).

�o��ا� �D% ����ا�  ١٤٢  ا�+,���$ #6 /�ل 

زعم بعض أنه ال تجوز المصالحة في مالــه عند الجائر، فإن أراده الجائر 
فاهللا يتــواله، وتجوز عند بعضهم المصالحة في ماله فــي الخصومة إن كانت 

أوفر لماله في الجائر ال في الحكم(٢).

C�S!�� 6. ١٤٥  H,��[ ا�

من جعل كفالة ولده إلــى زوجته وائتمنها على عولــه فليس للوصي أن 

منهج الطالبين ١٩٨/٩، ١٩٩.  (١)
ينظر: شرح كتاب النيل ٩١/٥، منهج الطالبين ١٦٦/٩ ـ ١٦٧.  (٢)
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يصدقها فيما تقول أنه يحتاج إليه إال بعدول أو حاكم، ويســعه في االطمئنان 
إن رجا صدقها(١).

����� ١٤٦  �yاء ا�.6 /�ًال �

ليس لوصي اليتيم أن يشتري له ماًال إال إن كان شفعة له في مشاع. وقيل: 
يجوز أن يشفع له غير المشاع إن كان دفًعا لضر، والمشاع هنا المشترك.

سئل أبو سعيد 5 عن وصي اليتيم. هل يجوز أن يشتري من عنده، مال 
اليتيم، من أصل وغيره؟

قال: أما في الحكم، فال يجوز ذلك حتى يصح أنه يبيعه، فيما يجوز بيعه 
فيه، وأما في االطمئنانة، فإذا كان الوصــي ثقة مأموًنا، يعلم أنه ال يبيع ذلك، 

فيما ال يجوز. فمعي أنه يسع ذلك، في أحكام االطمئنانة.

وقيل له: فالحيوان والعروض والغلة، ونحو ذلك، هو أهون عندك.

قال: معي أنه قيل: إن ذلك يجوز شراؤه، من المحتسب الثقة.

وقد قيل في الحيوان: إنه ال يجوز شراؤه من المحتسب، إال بوكالة، أو وصية(٢).

�� أ�� أر��/���ا�  E/ �!�� 6. ١٤٧  ا�

لوصي اليتيم أن يســكن معه أحًدا، من أرحامه، بغيــر أجرة، إذا كان في 
ذلك صالح لليتيم. وال يدخل على اليتيم من يخاف عليه، وال على ماله منه، 

ويتحرى الناظر لليتيم، ما يراه له من الصالح، بالعدل في ذلك(٣).

ينظر: شرح كتاب النيل ٩١/٥.  (١)
ينظر: شرح كتاب النيل ٩١/٥، منهج الطالبين ١٣٦/٩.  (٢)

منهج الطالبين ١٤٤/٩.  (٣)
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�� /��م %�K .الح /�����ا�  rS5 ١٤٨  .الح 

إن لم يقدر على إصالح نفس اليتيم، إال بإتالف شــيء من ماله. فنفســه 
أولى من مالــه، وللوصي، أو الوكيل، أو المحتســب لليتيــم، أن يمنعه عما 

يكون عليه فيه فساد، في ماله، من فعله، كما يمنع غيره(١).

����ا�  ١٤٩  #�اء ا�.��S5 6 /� /�ل 

ال يجوز للوصي أن يفدي نفســه، إذا عارضه الســلطان، بشيء من مال 
األيتام ولو فتل علــى ذلك، لم يجز لــه ذلك، إال أن يكــون ضامًنا وتلجئه 

الضرورة، كما يلجأ إلى أكل أموال الناس، عند عدم ما يقوت به نفسه.

فإن صار الوصي بهذا الحال، ولم يجد ما يفدي به نفسه، من الظلم، إال 
في مال اليتيم، أو غيره. فقد رخص له من رخص من المسلمين: أن يأخذ من 
مال اليتيم، أو غيره، أو من أماناته، أو من مال المسجد، أو شيء من الوقوف، 
بقرض، أو دين، بعدل السعر. ويشهد بذلك على نفسه، ليكون ديًنا عليه إلى 
ميسوره. ويفدي نفسه من ذلك المال على الدينونة منه؛ العتقاد أدائه لليتيم، 
والتخلص إليه من هذا المال فنرجو لــه على هذا الحال أن ال يكون آثًما، إال 
ما ضمنه لأليتام وعليه أداء ما لزمه إليهم. وهذا إذا كان الوصي هو المطالب 

بذلك، وإليه قصد في ذلك(٢).

����ا�  $�I�/ �N١٥٠  أ 

إن وجد له مرضعة بال أجرة وأخرى بها نظر له األصلح(٣).

منهج الطالبين ١٤٤/٩.  (١)
منهج الطالبين ١٦٧/٩.  (٢)

ينظر: شرح كتاب النيل ٩١/٥.  (٣)
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(١)����ا�  ١٥٢  H,�#�ت ا�.6 #6 /�ل 

إن باع الوصي مال اليتيم، وقال: بعته بأقل من حقه فبيعه جائز ال يرد ولو 
بال نداء، وال يؤاجر أرضه تجعل فيها ســاقية حذًرا من ثبوتها بموته أو موت 
البينة، إال إن أكثر البينة واســتوثق وكان فيها نفع لليتيم، ويجوز إعطاء أرض 
نخله للزرع لتشــرب النخــل، وإن كان الفضل على جانــب اليتيم أخذه له، 
ويجوز أن يبيع أصله ويشــتري له مثله أو أفضل إن رآه أوفر، وقيل: ال، وكذا 
بدل أصله بأصل والقســم بالخيار وزراعة مال من وصيه في ذلك كله خلف، 
وللمحتسب فسل أرضه وال ضمان عليه فيما مات، ومن عنده أمانة له وسلم 
منها لكافله بقدر مؤونته وســعته، وإن استحله بعد بلوغه فأحله وقبل منه فال 
رجعة له بعــد على األميــن، فيها خالف إن لــم يقبل حلــه، وال يحط عن 
المشتري مال اليتيم إال بعيب، وال يقبل وال يولي إال لجر منفعة أو دفع ضر.

وتجوز له المصالحة في ماله إن كانت أولى وأوفــر من اليمين، وتجب 
اليمين إذا بلغ الحاكم، وإن كان وصيه خائًنا ضــم إليه الحاكم آخر ثقة، وإن 
كان له وصيان فمات أحدهما أقام له آخــر، وليس للوصي أن يوصي فيه إلى 
غيره إال إن أذن له الموصي، ويجوز دفع خــوص نخله وحطبه لكافله إال إن 
كان بيعه أوفر، وإن حدث له مال فهو وكيل فيه، والغائب كاليتيم، ويجوز بيع 

القاعدة العامــة في عقود الوصي وتصرفاته: أن الوصي مقيد فــي تصرفه بالنظر والمصلحة   (١)
لمن في وصايته، وعلى هذا ال يكون للوصي سلطة مباشرة التصرفات الضارة ضرًرا محًضا 
كالهبــة، أو التصدق، أو البيع والشــراء بغبن فاحش، فإذا باشــر الوصــي تصرًفا من هذه 
التصرفات كان تصرفه باطًال، ال يقبل اإلجازة من أحد، ويكون له سلطة مباشرة التصرفات 
النافعة نفًعا محًضــا، كقبول الهبة والصدقة والوصية والوقــف، والكفالة للمال. ومثل هذا: 
التصرفــات الدائرة بيــن النفع والضرر كالبيع والشــراء واإلجارة واالســتئجار والقســمة 
والشركة، فإن للوصي أن يباشرها، إال إذا ترتب عليها ضرر ظاهر، فإنها ال تكون صحيحة. 

الموسوعة الفقهية الكويتية ٢١٤/٧.
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نخلة اليتيــم وال يكون ترك شــفعته مزيــًال لحجته عنهــا، وال ضمان على 
محتســب في صالح إن تولد ضر إن لــم يقصر، وذلك كاالختتــان، وقيل: 

ال حسبة ليتيم فيما يتولد منه ضر.

وإذا عصر صبي ـ ولو غير يتيم ـ شيًئا ونواه خمًرا أو ما ال يحل، فال نية 
، وزعم بعضهم: أنه يضمن المحتســب الثقة  له وليرفعه القائم به ليكون خال
ما باع من الغلة إن لم يبع بكيل أو وزن، ويجوز كــراء منازله ومائه والكراء 
له، ولألم بيع أصله إن كان في حجرها، وال وكيل له أن تبيع منه في مؤونته، 
وقيل: هي كاألب مطلًقا إن مات أبوه فلها بيع األصــل في مصالحه، ويدفع 

إليها الثمن، وقيل: يدفع إليها بقدر ما يحتاج.

واألكثر أن تؤمر بأن تستدين له وتنفق عليه شهًرا ثم ينظر السعر ويسلم إليها 
بقدر ما أنفقت عليه وينبغي أن ال يتعرض إنســان لعمل نخل يتيم إن كان قابض 
ثماره غير ثقة، قال بعض: يبيع ثمار اليتيم بســعر يومه مما ترجى زيادة ســعره، 
ويخاف نقصه، ويشتري له ما يحتاج إليه، وقيل: يدع له من ثماره ما يحتاج إليه 
قبًضا، وقيل: يترك لســنة ويبيع الباقي، والصحيح أن ينظر له األصلح وال ضمان 
عليه، وتجوز معاملته بكيل أو وزن وشــراؤه ما يباع في السوق، من طعام وإدام 
وســماد وكراء دابة، ولكافله أن يزرع أرضه كالناس، ومنع أبو عبد اهللا وكيله أن 
يفاســل في ماله أو يقايض به أو يقاسم بغير اســتهام، وقيل: يجوز ذلك، وقيل: 

يفاسل وال يقايض وال يقاسم بخيار، وقيل: يقايض وال يقاسم(١).

�Fا�/i� ���S� أن K/���ا�  v��`� ز�� �/  ١٥٣ 

قيل في رجل، له شركاء يتامى، في مال، فباع حصته لرجل مشاًعا. فجاء 
الرجل المشــتري من ذلك المال، بشــيء مثل رطب، أو عنب، أو رمان، أو 

ينظر: شرح كتاب النيل ٩١/٥ ـ ٩٣، منهج الطالبين ١٣٨/٩ ـ ١٣٩.  (١)
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موز، أو أترنج، أو أشباه ذلك. وقال: قد أعطيت اليتامى حصتهم من ذلك، أو 
لم يقل.

قال: إن كان لليتيم وصي، أو محتســب ثقة، قد علم هذا الشــريك، أنه 
يقوم لليتامى، في مالهم، أو وكيل، من قبل الحاكم وكان الذي جاء بالشــيء 
ممــن يؤتمن، أنه ال يدخل في شــيء من الحــرام، وال يأخذ شــيًئا من مال 
األيتام، إال بمقاســمة من الوكيل، أو الوصي، أو المحتسب الثقة، جاز ذلك 
للشريك، على ما تطمئن إليه القلوب، وإذا لم يكن لأليتام وصي، وال وكيل، 

وال محتسب، لم يجز لهذا أن يولي مال األيتام غير ثقة.

فإن كان الذي سلم إليه هذا ثقة، جاز ذلك، في موضع الثقة، كان لأليتام 
وصي، أو محتسب، أو لم يكن لهم؛ ألن الثقة ال يفعل شيًئا، إال ما يجوز له. 
وكذلك إذا أقر الذي سلم إليه ذلك الذي يأتيه به، إن من ذلك المال الذي له 

فيه الشركاء األيتام.

فإذا علم هو ذلك، لم يأخذ ذلك، إال بحضرة منه هو لذلك، أو ممن يثق 
به من الثقات إلى ذلك. وال يقر له هذا الرجل، من أين هذا المال الذي يأتيه 
به، فإن لم يقر حتى قبضه، علــى أنه لهم، أعلمه بعد ذلــك. فليس عليه أن 

يصدقه على ذلك.

وإذا ما كان له وصي، ولم يتهم هذا، أنه يطعمه حراًما من ذلك، من غير 
قسمة، جاز له ذلك؛ ألنه قد احتمل أن يكون قد أخذ بوجه حله بمقاسمة.

وأما إن كان غير مأمون على ذلك، فال يجوز ذلك له، كان لهم وصي، أو 
لم يكن لهم، ومن علم غير الشريك، فهو بمنزلة الشريك، إال أن يغيب ذلك، 

عما علم مثل الشريك.

وإن قال: هــذا حصتي من مال كذا وكذا، الذي فيه الشــركة لأليتام. وقد 
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أجاز ذلك من أجازه. ما لم يعلم أنه ظلم الشركاء. وال تبعة عليه، فيما قبض، 
إال أن يعلم ظلًما(١).

����ا�  ١٥٤  ا�+
ار%$ �+�ل 

سئل بعض الفقهاء، عن الرجل يكون شريًكا لليتيم في مال فأراد الرجل 
أن يزرعه، فقال: قد قيــل: إن له أن يزرع، إذا عدم المقاســمة. ويكون لليتيم 
نصيبه مــن الزرع. وعليه نصيبه مــن الغرم، بقدر ذلك، وقــول: له أن يزرعه 
بالمشــاركة، على العدل من ذلك، فيما يرى العدول، من مشاركة أهل البلد، 
وإن تلف الزرع، قبل أن يحصد، فيؤخذ من مال اليتيم، ما على نصيب اليتيم، 

من الغرم للزارع(٢).

����ا�  K�% $��D�ن ا��+I  ١٥٥ 

من حلق أو قص ليتيم، فــال ضمان عليه فيما أخطــأ، وقيل: يضمن، وكذا 
صبي غير يتيم بال إذن أبيه، وكذا مثل الحلــق والقص، وال ضمان على حامل 
صبي على دابة إن كان حمله من مصالحه، وال ضمان عليه إن صرع، ومن ختن 
ليتيم احتســاًبا فزاد على مثله فمات منه لزمته ديته في ماله، وقيل: على عاقلته، 
وقيل: ال، إذا قصد صالحه، واليتيمة مثله، وقيل: تلزم الدية ألن ختنها مكرمة(٣).

وقيل: من لقي يتيًما في طريق، فحمله على دابة. فصرع وانجرح، إن عليه 
أرش جراحته.

ومن استعمل إناء ليتيم، فتلف، فعليه ضمانه.

منهج الطالبين ١٧٣/٩، ١٧٤.  (١)
منهج الطالبين ١٧٤/٩، ١٧٥.  (٢)

ينظر: شرح كتاب النيل ٩٣/٥، منهج الطالبين ١١٩/٩ ـ ١٢٠.  (٣)
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وكذلك إن أمر من اســتعمله، مثل ولــده الصغير، أو عبــده فعلى اآلمر 
الضمان. وكذلــك إن أمر، ممن يرى له عليه الطاعة، مــن البالغين. فالضمان 
على اآلمر، وإن أمر عبد غيره، فيختلف في ذلك، فقول: على اآلمر الضمان، 

وقول: ال ضمان عليه(١).

(٢)����ا�  C+%  ١٥٦ 

من رأى يتيًما يعمل في ماله فنهاه وتقدم عليه أن ال يعمل فال عليه، وإن 

منهج الطالبين ١٧٨/٩.  (١)
تأجير الوصي الصبــي الموصى عليه إما أن يكون للغير وإمــا أن يكون للوصي، أما تأجير   (٢)
الوصي الصبي الموصى عليه للغير فجائز باتفاق المذاهب األربعة؛ ألن الوصي له استعمال 
الصبي بال عوض للتهذيب والرياضة فبالعوض أولى، أما اســتئجار الوصي الصبي لنفســه 

فقد نص الحنفية على جوازه.
ثم اختلف الفقهاء في فســخ اإلجارة إذا بلغ الصبي رشــيًدا أثناء مدة اإلجــارة وقد أجره 

الوصي على نفسه على أقوال: قال الحنفية: إن الصبي له فسخ اإلجارة.
وقال المالكية: الصور المتعلقة بالعقد على نفســه ســت؛ ألنه إما أن يظن الولي بلوغه في 
المدة، أو يظــن عدم بلوغه أو لم يظن شــيًئا، وفــي كل من الثالث إمــا أن يبقى من مدة 
اإلجارة بعد بلوغه رشيًدا كثير أو يسير كالشهر ويســير األيام، فال خيار له في صورة وهي 
ما إذا ظن عدم البلوغ فيها وبلغ وقد بقي من المدة يسير، ويخير في الباقي وهي ما إذا بقي 
كثير مطلًقا ظــن بلوغه في مدة اإلجارة أو ظن عدمه أو لم يظن شــيًئا وكذا إن بقي يســير 

والحال أنه ظن بلوغه فيها أو لم يظن شيًئا.
وقال الشــافعية: إن الولي إن أجر صبيا مدة ال يبلغ فيها بالســن فبلغ باالحتالم وهو رشيد 
فاألصح أن اإلجارة ال تنفســخ وفي القول المقابل لألصح: تنفسخ لتبين عدم الوالية فيما 

بعد البلوغ، ولو كانت المدة يبلغ فيها بالسن بطلت اإلجارة فيما بعد البلوغ.
وقال الحنابلة: إن أجر الوصي اليتيم مدة ثم بلغ ورشــد قبــل انقضاء مدة اإلجارة فإن كان 
الوصي يعلم بلوغ الصبي في المدة بأن أجره ســنتين وهو ابن أربع عشــرة سنة انفسخت 
اإلجارة وقــت بلوغ اليتيــم، وإن لم يعلم الوصي بلــوغ اليتيم في أثناء المدة لم تنفســخ 

اإلجارة ألنه تصرف الزم يملكه المتصرف. الموسوعة الفقهية الكويتية ١٩٦/٤٣ ـ ١٩٧.
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رضي بعمله فلــه األجرة، وإذا قوي اليتيم جاز اســتعماله فــي طلوع النخل 
والزجر وغيرهما، وتدفع إليه أجرته ألنه بحد من يحفظ. وقيل: ال يســتعمل 
في مخوف، وفي لزوم ضمانه قوالن؛ اختيــر عدمه، وقيل: تدفع أجرته لقائم 

به، وقيل: ال يستعمل إال بإذن قائم به، وإال فعليه ديته إن مات(١).

وال يجوز أن يســتعمل اليتيــم، إال أن يكون ممن يعمل بيــده، قد أبرز 
لذلك، وعن أبي القاسم: إنه يجوز أن يســتعمل، ويعطى أجرة مثله، إذا كان 
معروًفا بذلك. فإن تلف من على نخلة، أو عــرض له عارض. فقد روي عن 

أبي القاسم: أنه قال: ال يلزم من استعمله ضمان.

وإن كان لليتيم، ممن ال يعرف بذلك، واســتعمله أحد. فتلف في عمله، 
أو لحقه ما يوجب الضمان، من أثر، أو غيره، كان على من اســتعمله ضمان، 
ولو تلف نفســه، فيما اســتعمله، لزمته الديــة ـ على ما عرفــت ـ عن أبي 

القاسم(٢).

واختلف فــي اســتعمال اليتيــم، المحتاج إلــى المكســبة، فأجاز قوم 
اســتعماله، برأي ولي الدم، ودفع أجرته إليه، ولــو كان غير ثقة، إذا كان في 
حجره، أو إلى من يعوله، من والدة، أو غيرها. ويســتعمل فيما يســتعمل فيه 

مثله وإن تلف، فعليه الضمان.

وقال قوم: إذا اســتعمله، برأي ولي الدم فتلف، فال ضمان عليه، وال دية 
له، ومنهم من قال: إذا استعمله، فيما يســتعمل فيه مثله، بغير رأي ولي الدم 
فتلف، فال ضمان عليــه. ويدفع األجرة، إلى ولي الدم، وقول: من اســتعمل 

يتيًما، بغير رأي ولي الدم، فمات في العمل لزمته ديته.

ينظر: شرح كتاب النيل ٩٣/٥، منهج الطالبين ١٨٥/٩، جوابات السالمي ٤٠٦/٣ ـ ٤٠٧.  (١)
منهج الطالبين ١٨١/٩.  (٢)
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وإن كان لليتيم مال يكفيه، فال يكتري. وال يجوز اســتعمال اليتيم، بغير 
عوض، إال أن يكون ممن يكفله. فيستعمله. ويعوضه بقدر ذلك(١).

(٢)����ا�  ١٥٧  }�V أذن 

ال يترك على يتيــم حلي يخاف تلفــه، وإن ألنثــى، وال يثقب أذن 
الصبي والصبية ولو أبوهم أو بإذنه، وقيل: تثقب، ولو ليتيم في صالحه، 
وروي: «ثقبوا آذان صبيانكم خالًفا لليهود»(٣)، قيل: من ثقبت لولدها بال 
إذن أبيه، فمــات، فديته ألبيــه، وغيره ممــن يرثــه، وإن اتفقا فمات، 
فللوارث دونهما، وإن ثقب له غيرهما بــال إذن األب فعليه األرش وهو 
نافذة، وقيــل: عليه من الدية ما أنقص الثقب ولــو كان عبًدا من القيمة، 
وإن ثقب بــال إذن نائبــه فمــات، فالدية له وألمــه ومن يرثــه وأجاز 
أبو الحســن تثقيب الصبي بال إذن أبويه، وقيل: يجوز ألمه ما لم ينهها 
أبــوه، وإن نهاها فثقبته فــي كل أذن أربعة فدية األذن فــي ثالثة، ويعد 

الرابع جرًحا، ولو أنثى.

وأجاز ابن محبوب تثقيب الجاريــة دون الغالم لألم بال إذن األب إن لم 
ينهها، وقيل: ال تثقب له أمه بــال إذن وصيه القائم بمصالحه، وإال ســلمت 

منهج الطالبين ١٨٦/٩، جوابات السالمي ٤٢٢/٣ ـ ٤٢٣.  (١)
ومن التعذيب المشروع لإلنسان ثقب أذن الطفل من البنات، ألن الصحابة كانوا يفعلونه في   (٢)

زمن رسول اهللا ژ من غير نكير. الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٤٥/١٢.
وأباح الفقهاء ثقب أذن الجارية إللباســها القرط، وليس لذلك مكان محدد في كتب الفقه، 
وقد ذكره الحنفية في كتاب الحظــر واإلباحة، وذكره القليوبي في كتــاب الصيال، وذكره 
بعضهم فيمــا يحق للولــي فعله في الصغيــر المولى عليه. الموســوعة الفقهيــة الكويتية 

٢٧٥/٢ ـ ٢٧٦.

لم أعثر عليه.  (٣)



131حق اليتيم

األرش إليه، ومن أمرته األم بتثقيبه فال يتقدم إال إن علم إذن األب لها، وقيل: 
يجوز أن يتقدم، وقيل: إن علمها ال تدخل فيما ال يسع جاز(١).

����ا�  ١٥٨  د#E ا��Gاج ����P� ا����o /� /�ل 

ال يباع أصــل اليتيم ليعطى منه الخراج للجائــر، واختلف هل يعطى من 
غلته وسائر ماله الخراج؟ واستحســن بعض أن ال يتعرض له، والقول بالمنع 
غير ظاهر، فإن الخــراج ال بّد منه، ولعل المراد أنه يتــرك، يأخذ إذا لم يقدر 
عليه وال ينــاول، وال ســّيما إذا كان إن لم يعطوه أخذ الــكل أو أكثر مما لو 
أعطوه، فإن الواضح أن يعطوه، وظاهر بعض أنه يجوز بيع أصله للخراج إبقاء 

عليه(٢).

��؟��ا�  ١٥٩  /�K ���أ ا�.6 /� /�ل 

من لزمه حق ليتيم فأطعمه منه أو كســاه، أو أعطاه في واجب ماله أو في 
مصلحة ماله برئ منه، وقيل: حتى يبلي الكســوة، بل ينفق عليه ثمن ما خلق 
منها وهو األعدل، وقيل: ال يبرأ حتى يعطيه في يده بعد بلوغ، أو يعطيه وصيه 

ومن قام به إن كان متول أو أميًنا(٣).

���� إ���ا�  ١٦٠  د#E ا�.6 /�ل 

ال يدفع الوصي مال اليتيم إليه حتى يبلغ، ولو بإقراره إن أمكن بلوغه، وال 
إنكار له بعد، أو بقوله: بلغت مبلغ الرجال أو أنزلت النطفة أو خرجت مني أو 
الجنابة أو نزلت منــي أو نحو ذلك، أو أنا جنب، أو كنت جنًبا، أو اغتســلت 

ينظر: شرح كتاب النيل ٩٣/٥ ـ ٩٤، منهج الطالبين ١٠٧/٩ ـ ١٠٨.  (١)
ينظر: شرح كتاب النيل ٩٤/٥.  (٢)

ينظر: شرح كتاب النيل ٩٤/٥ ـ ٩٥.  (٣)
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منها أو ولدت، والمرأة بقولها: إنــي حائض أو حبلى أو بالغة أو حامل، وقيل: 
ال إال باألخير، وبقولها تنزل النطفة عند الجماع، أو أنزلتها؛ ال بقوله: أنا رجل 
أو احتلمت أو أنزلت الدافق، أو أصابتني الجنابة، أو غســلت من الجنابة، وال 
بقولها عند بعض أنهــا تنزل النطفة عنــد الجماع، وفي أنهــا أو أنه بلغ مبلغ 

الرجال أو النساء خالف، ويبلغاه بما شوهد منهما من أمارات البلوغ(١).

(٢)����ا�  �/ �yس ا���D١٦١  إ� 

ر رشــده وهو حفظه لماله بعد البلوغ، وقيل: حفظ دينه،  يؤنس، أي: يبص
وقيل: يختبر بالمبايعة، فإن رغب في الزيادة وعن النقص، دفع إليه ماله، وإن 
كان ممن ال يخالط اختبر بإحســان القصد في المال في المعيشــة، والجارية 

بحفظ الغزل، وإن ظهر السفه أمسك الباقي عنه وتولى عليه.

ينظر: شرح كتاب النيل ٩٥/٥، جوابات السالمي ٤٤١/٣.  (١)
ذهب أكثر الفقهاء إلى أن الرشد المعتد به لتسليم المال لليتيم ال يكون إال بعد البلوغ، فإن   (٢)
لم يرشد بعد بلوغه اســتمر الحجر عليه حتى ولو صار شــيًخا عند جمهور الفقهاء خالًفا 
ألبي حنيفة، وهذا الرشــد قد يأتي مع البلــوغ، وقد يتأخر عنه قليًال أو كثيــًرا، تبًعا لتربية 
الشخص واســتعداده وتعقد الحياة االجتماعية أو بساطتها، فإذا بلغ الشخص رشيًدا كملت 

أهليته، وارتفعت الوالية عنه وسلمت إليه أمواله باتفاق الفقهاء.
وإذا بلغ غير رشــيد وكان عاقًال كملت أهليته، وارتفعت الوالية عنه عند أبي حنيفة إال أنه 
ال تسلم إليه أمواله، بل تبقى في يد وليه أو وصيه حتى يثبت رشده بالفعل، أو يبلغ خمًسا 
وعشرين ســنة، فإذا بلغ هذه السن ســلمت إليه أمواله، ولو كان مبذًرا ال يحسن التصرف؛ 
ألن منع المال عنه كان على سبيل االحتياط والتأديب، وليس على سبيل الحجر عليه؛ ألن 
أبا حنيفة ال يرى الحجر على السفيه، واإلنسان بعد بلوغه هذه السن وصالحيته ألن يكون 

ا ال يكون أهًال للتأديب. جد
وقال المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول أبي يوسف ومحمد من الحنفية: إن الشخص 
إذا بلغ غير رشيد كملت أهليته، ولكن ال ترتفع الوالية عنه، وتبقى أمواله تحت يد وليه أو 

وصيه حتى يثبت رشده. الموسوعة الفقهية الكويتية ٢١٤/٢٢ ـ ٢١٥.
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وال يبرأ دافع له قبله، أي: قبل البلوغ ولو آنس رشده، ويفيدنا هذا أن محالة 
اليتيم وتبرئته أحًدا من ماله ال تجزي من عليه الحق له إذا لم يؤنس رشده وقد 

بلغ، كما ال يعطى ماله بعد بلوغ، وقبل رشد، ومن أعطاه قبل ذلك ضمنه(١).

وقيل: إذا شــهد شــاهدا عدل على صبي: أنه قد بلغ، وأنه حافظ لماله. 
فذلك رشده، قيل ألبي الحواري: وكيف ذلك؟

قالوا: إذا عرف الغبن من الربح، وصار في حد ذلــك. وقال: إنه قد بلغ 
الحلم، ويقبل قوله، وإن أنكر هــو البلوغ، ففي ذلك اختالف، قول: ال يعرف 

بلوغه، حتى تخرج لحيته.

وقول: حتى يبلغ خمس عشرة سنة، وقول: سبع عشرة سنة، وأنا أحب إذا 
بلغ سبعة عشرة سنة، وبلغ أترابه، وكانت عالمة الرجال ظاهرة فيه أن يحكم 

عليه بالبلوغ ويشهد عليه بذلك الشهود، ولو لم تخرج لحيته(٢).

$S���� �ال 3��ا�  ١٦٢  I+�ن �Hك 

ضمن تارك يتيم بال خليفة حتى ضاع ماله ويجوز اســتخالف األب على 
ولده ما لم يبلغ، وأما البالغ ولو مجنوًنا فال إال مع اثنين من العشيرة(٣).

(٤)��Sا�� ����ا�  K� ١٦٣  ا���� %

من دفع إليه مالــه، ثم بدأ منه التضييــع لماله، فجائــز أن يحجر عليه، 
ما بقي من ماله. ثم يولى عليه، كما كان قبــل بلوغه، من يمنعه من ماله، أن 

ينظر: شرح كتاب النيل ٩٥/٥.  (١)
منهج الطالبين ٢٠٤/٩، جوابات السالمي ٤٤١/٣.  (٢)

ينظر: شرح كتاب النيل ٩٥/٥ ـ ٩٦، جوابات السالمي ٤٤١/٣.  (٣)
ذهب جمهور الفقهاء المالكية والشــافعية والحنابلة وأبو يوســف ومحمد، وهو المفتى به  (٤)=
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 Q P O N M L K J I H G ﴿ :يضيعه؛ لقول اهللا تعالى
W V U T S R ﴾ [البقــرة: ٢٨٢]، فقيــل: إن الضعيــف ـ في هذا 
ـ : الذي ال يستطيع أن يمل، وقد قيل: إن السفيه: هو المغلوب على  الموضع 

عقله؛ ألن السفيه في اللغة: ما تجب عليه الوالية.

وإذا كانت تجب لضعيف العقل، فســواء كان بعد البلوغ، أو بعض قبض 
المال، وقبل البلوغ، وبعد قبض المال، أو قبل قبــض المال، إذا كانت الغلة 

موجودة(١).

�t�� ��� �D% ����ا�  ١٦٤  إ/��ك /�ل 

سئل أبو سعيد 5 عن امرأة، في يدها مال لولدها، أو متاع، أو دراهم. 
وبلغ الولد. وخافت إن ســلمته إليه ضيعه. وقد عرفته بسوء التدبير في ماله. 
وتنفقه في واجب عليه. هل يحل لها، أن تمســك عليه ماله، وتكسوه، وتنفق 

عليه، بقدر ما يجزيه، ولو حرم عليها بإمساكها ماله، أم ال؟

عند الحنفية إلى أن المحجور عليه إذا فك عنه الحجر لرشده وبلوغه ودفع إليه ماله ثم عاد 
إلى الســفه أعيد عليه الحجر، وبهذا قال القاسم بن محمد واألوزاعي وإسحاق وأبو عبيد، 

وأما أبو حنيفة فقد ذهب إلى أنه ال يبتدأ الحجر على بالغ عاقل بسبب السفه.
وذهب جمهور الفقهاء القائلين بالحجر على الســفيه إلى أن الحجر عليه ال بّد له من حكم 
حاكم، كما أن فك الحجــر عنه ال بّد له من حكم حاكم أيًضــا، ألن الحجر إذا كان بحكم 
الحاكم ال يزول إال به، وألن الرشد يحتاج إلى تأمل واجتهاد في معرفته وزوال تبذيره فكان 

كابتداء الحجر عليه.
وذهب محمد بن الحسن من الحنفية وابن القاسم من المالكية إلى أن السفيه ال يحتاج في 
الحجر عليه إلى قضاء القاضي ألن فســاده في ماله يحجره وصالحه فيــه يطلقه. وإن علة 
الحجر عليه السفه وقد تحقق في الحال، فيترتب عليه موجبه بغير قضاء، كالصبا والجنون. 

الموسوعة الفقهية الكويتية ٩٦/١٧ ـ ٩٧.
منهج الطالبين ٢٠٥/٩، ٢٠٦.  (١)

=
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قال: معي، إنــه إذا كان في يدها المال أمانة في حــال يتمه. فبلغ وطلب 
ماله، كان عليهــا دفعه إليه، إذا طلبــه كله، وإن لم يطلبــه، واعتقدت معاني 
مناصحته، خوًفــا من تبذره لماله، في غير ما يجب لــه، فمعي: أنه في بعض 
القول: إن هذا ليس ممن يؤنس رشــده، في معنى حفظ ماله، إذا كان يخاف 

عليه، يجعله في غير موضعه، فيما يجب له، أو عليه(١).

✾  ✾  ✾

منهج الطالبين ٢٠٧/٩ ـ ٢٠٨، جوابات السالمي ٤٤١/٣.  (١)
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��أ3  K�%  ��ا�+�  ]�

���K أ3% ��ب �[ ا�+�Nو K�% C� ١٦٥  ا���

عن النبي ژ أنه قال: «للمســلم على المســلم أن يســلم عليه إذا لقيه، 
ويعوده إذا مرض، ويجيبه إذا دعاه، ويشــهده إذا توفــي، ويحب له ما يحب 

لنفسه، وينصح له بالغيب، ويشمته إذا عطس»(١).
وقال النبي ژ : «ما من صاحب يصاحب صاحًبا ولو ســاعة من نهار إال 
ســأله اهللا ٨ عن صحبته إياه، هل أحب له ما أحب لنفسه. ومن كرم الرجل أن 

يطيب زاده في السفر»(٢).

(٣)�� ١٦٦  ��S ا�+��� �+�ل ا�+�

إن رأى قادر مال مسلم، أي: موحد أشرف على تلفه سواء تلف بعضه أو 
لم يتلف، ســواء كان متلفه يتعلق به الضمان أم ال، كسيل وسبع لزمه حفظه 
لواجب حق اإلسالم والنصح لعامة المسلمين وخاصتهم، والتعاون على البر 

ابن ماجه، كتاب: ما جاء في الجنائز، باب: عيادة المريض ح: ١٤٣٤.  (١)
رواه البخاري في كتاب: اإليمان، باب: من اإليمان أن يحب ألخيه ما يحب لنفســه ح: ١٣،   (٢)
بلفظ: «ال يؤمــن أحدكم حتــى يحب ألخيــه ما يحب لنفســه»، وينظر: منهــج الطالبين 

١٥٩/٢ ـ ١٦٢، اإليضاح ٦١٣/٢.
هل يعد الترك فعالً يكلف اإلنســان بموجبه؛ إذ ال تكليف إال بفعل، أم ال يعتبر فعالً؟ فعند   (٣)
=الشــافعية والحنابلة وجمهور الحنفية، وفي قول عند المالكية: ال ضمان بالترك عند الضياع
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والتقوى، مثل أن ترى شاة أو دابة أشــرفت على الموت فتذكيها لصاحبها إن 
كان صاحبها يصدقك في أنها أشــرفت عليه، أو كان لك شــهود، وإال وكان 
صاحبها يكذبــك ويعارضك بالضمان فال يلزمــك أن تذكيها، ومثل أن ترى 
خبًزا على مقالة أو في تنور أشرف على اإلحراق فتصلح ذلك، ومثل أن ترى 
دابة تفسد أو تأكل مال إنســان فتطردها، وال يلزمك ما أفسدت أو أكلت في 
طردها، ومثل أن تــرى طفًال أو مجنوًنا أو بالًغا عاقًال يفســد مــاًال أو يأكله 
وقدرت فتنجيه، إال إن لم تعلم أن المال لغيره، وإن علمته للذي يفســده من 
يتيم لزمك حفظــه لواجب القيام بالقســط لليتامى، وكــذا إن علمت الدابة 
لصاحب المال، وقيل: إذا صح أن الحيوان مريض فال ضمان على من يدعي 
شــرفه على الموت، قال بعض المشــايخ: يذبح ولو أبى صاحبه ولو حضر، 

وإن لم يحفظه ضمنه، وقيل: ال يلزم إال إن كان متولى(١).

(٢)��P �/ �� ���� �+� �� ١٦٧  إc5ار ا�+�

من ســمع قوًما يتوعدون بقتل أحد موحد، أو بضربــه ـ ولو غير متولى 
ـ ، يلزمه إنذاره وإعالمه، فإن توانى حتى قتلوه  ظلًما أو ال يدري أن ذلك حق 

أو التلف؛ إذ الترك في نظرهم ليس سبًبا وال تضييًعا، بل هو امتناع من حفظ غير ملزم؛ وألن 
المال إنما يضمن باليد أو اإلتالف، ولم يوجد شــيء من ذلك، وهذا بخالف ما إذا التقط أو 

قبل الوديعة وترك الحفظ حتى ضاع المال أو تلف، فإنه يضمن حينئذ لتركه ما التزم به.
والمشــهور عند المالكية، وهو قول عند الحنفية: ترتب الضمان على الترك في مثل ذلك. بناًء 
على أن الترك فعل في المشــهور مــن المذهب، بــل إن المالكية يضمنــون الصبي في ترك 
ما يجوز له فعله، فلو مر صبي مميز على صيد مجروح لم ينفــذ مقتله، وأمكنته ذكاته، فترك 
تذكيته حتى مات فعليه قيمته مجروًحا لصاحبه؛ ألن الضمان من خطاب الوضع؛ وألن الشارع 

جعل الترك سبًبا في الضمان، فيتناول البالغ وغيره. الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٠٤/١١.
ينظر: شرح كتاب النيل ٩٧/٥ ـ ٩٨.  (١)

من أمكنه إنقاذ إنســان من الهالك، فلم يفعل حتى مات، ومثال ذلك: من رأى إنساًنا اشتد   (٢)

=

=
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أو ضربوه لزمته ديته أو أرشــه في ماله وحده دون عاقلتــه، ويرجع بها على 
القاتل، وإن أداها القاتل فال عليه إال التوبة، وقيل: ليس عليه حفظ المال وال 
اإلنذار وال دية وال ضمان، وإن كان إن أخبره ســبق إلــى المتوعد فيقتله فال 
تخبره، وإن أخبرته لزمك ما ســبق إليه وفعله. وقيــل: ال فاألولى إن كان إن 
أخبره لم يسبق إلى الشــر لم يخبره، وأولى من ذلك أن تخبره أن يتحرز عن 
نفســه عن موضع كذا، أو يوم كذا، وال يخبره بمن يتوعــد فحينئذ ال يقصد 
أحًدا بســوء إذ لم يعلم من يتوعده، ولعل هذا هو المراد لما فيه من الحوطة، 
وإذا علم من قتله أو ضربه أو أكل ماله أو أفســده لزمــه اإلخبار إن لم يخف 
على نفسه قتًال أو ضرًبا، أو إرزاء في مال كثير، ولو لم يكن معه شاهد آخر، 
وإن كان إذا أخبر به علم بــه الجائر وجاوز فيه الحــد وفعل ما ال يجوز فال 
يخبر به، وإن أخبره فتعدى لزمته التعدية، وقيــل: ال، وإذا كان ذلك له، وال 
ينصف له إال الجبار المتعدي، فقيل: لــه أن يخبره وال عليه في تعديه وينوي 
الوصول لحقــه فقط، وقيل: ال يخبره به، وإذا كان يصــل إلى الحق بال جبار 
وأخبر الجبار لزمه ما تعدى، فإذا لزم إنذاره لقتل أو ضرب فهل يلزم لســرقة 
أو غصب إذا سمع من توعد بذلك؟ قلت: نعم، لوجوب حفظ ماله، وهذا من 

جملة حفظه، أعني إنذاره بما توعد من غصب أو سرقة لماله حفظ له(١).

جوعه، وعجز عن الطلب، فامتنع من رآه من إعطائه فضل طعامه حتى مات، أو رأى إنساًنا 
في مهلكة فلم ينجه منهــا، مع قدرته على ذلك ـ فعند الحنفية والشــافعية والحنابلة ـ عدا 
أبي الخطاب ال ضمان على الممتنع، ألنه لم يهلكه ولم يحدث فيه فعًال مهلًكا، لكنه يأثم.

وهذا الحكم عند الحنابلة إذا كان المضطر لم يطلب الطعام، أما إذا طلبه فمنعه رب الطعام 
حتى مات، فإنه يضمن في هذه الحالة؛ ألن منعه منه كان ســبًبا فــي هالكه، فضمنه بفعله 

ى به. وعند المالكية وأبي الخطاب يضمن، ألنه لم ينجه من الهالك مع إمكانه. الذي تعد
هذا، ويالحظ أنه يجوز للمضطر قتال من منع منه فضل طعامه، فإن قتل رب الطعام فدمه هدر، 

وإن قتل المضطر ففيه القصاص؛ لقضاء عمر ƒ بذلك. الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٠٥/١١.
ينظر: شرح كتاب النيل ٩٨/٥ ـ ٩٩.  (١)

=
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�����k[ و���H� /� ����ج إ�� �� ١٦٨  إر�yد ا�+�

إذا استرشد مسلم أخاه الطريق فلم يرشده إلى الطريق اآلمن فسلك طريًقا 
غير آمن فهلــك أو لحقه الضــرر واألذى ضمــن ما حدث له، ســواء ذلك 
االسترشاد في صحراء أو في قرية أو بلد إلى مكان في القرية أو البلد أو إلى 

مكان في غيرهما.

وكذلك إذا طلب منه الطعام أو الشــراب حال الحاجة أو االضطرار فلم 
يطعم مستطعمه أو لم يسقِ مستســقيه لزمه الدية وحده إن هلك بذلك، وكذا 
إن لم يطلبه وقــد علم أنه على ضالل من الطريــق أو جوع أو عطش مهلك، 
وكذا لزمه الضمان فيما أصابه مــن ذلك مما هو دون الموت، كذهاب عضو، 
ولك أن تشترط على من استطعمك أو استســقاك أن يغرم لك إذا وجد ثمن 
ذلك أو مثله بســعر ذلك المحل، وقيل: بما اتفق معه، وإن أبى إال بغير غرم 
فأعطه، وقل لــه: تغرم، فإن أبي فهلك أو تضرر فــال ضمان عليك، وإن أخذ 
ا إن لم تجد بحكومة لعدم الشــهادة  فأبى من الغرم فلك الغرم من ماله ســر

، ولم تجد بنفسه(١). مثال

ومن ال ثوب له يواريه وتجوز به الصالة فعلى المســلمين ســتره بثوب 
يصلي به أيًضا وإال أثموا(٢).

��١٦٩  ����$ إر�yد ا�+��� أل3 

الالزم من اإلرشاد أن يصف له، وإن كان ال يعقل بالوصف لزمه المشي 
معه داخل األميال فقط، وقيل: ال تلزمه التنجية إال من السبع ونحوه من غير 
اإلنســان، قال العالمة الحاج يوســف في «ترتيب اللقط»: وقــال فيمن ترك 

ينظر: شرح كتاب النيل ٩٩/٥، قاموس الشريعة ٢٧١/١١ ـ ٢٧٥، اإليضاح ٦١٣/٢ ـ ٦١٥.  (١)
ينظر: شرح كتاب النيل ١٠٣/٥.  (٢)
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مكفوًفا حتى وقع على حفير متعمًدا أنه ضامن لديته ويعتق رقبة، وكذلك من 
ترك إنســاًنا حتى أشــرف على الهالك وهو قادر على تنجيتــه ولم ينجه فهو 
ضامن ويعتق رقبة. وفي «الديوان»: من طلب داللة أو طعاًما أو شراًبا فأعطوه 
أو دلوه فقد نجوا، وإن قالوا: هذه الطريق وهم ال يعلمونها فمضى عليه فتلف 
لزمتهم ديته، وإن مر بهم وقال لهم: زودونــي وأطعموني فأبوا فخرج فهلك 
بالجوع فال عليهم، فإن عليه الضمان عندهمــا، وإن قعد معهم وطلب إليهم 

الطعام مرة بعد مرة وامتنعوا حتى هلك ضمنوه.

ومن طلب من أهل قرية دليًال فأبوا أن يعطوه فانطلق وضل وهلك لزمتهم 
ديته، وإن طلب إليهم كلهم أن يدلوه على الطريق في بلدهم فأبوا أن يرشدوه 
فهلك لزمتهم ديته، وإن طلب إليهم أن يسافروا معه ليدلوه فال يلزمهم ذلك، 
ومفهومه إن طلب الداللة داخل األميال لزمهم المشــي معــه للداللة، إن لم 
يعقل بالوصف، ألن داخل األميال بمنزلة البلدة، وإن طلب الدليل األجرة فله 
داخل األميال علــى أهل المنزل وخارجها على طالــب الداللة إذ لم تلزمهم 
بالمشــي إلى خارجها، وكذا كل فرض كفاية إذ أبى منه كل أحد تبرًعا لزمت 

المطلوب لطالبها عليه إذ لم يكن ديانة كأذان وإمامة(١).

(٢)��أ/�5$ ا�+�  �S�  ١٧٠ 

يلزم المسلم حفظ مال أخيه إذا صار عنده أمانة بوجه من الوجوه؛ كالتقاط 

ينظر: شرح كتاب النيل ٩٩/٥ ـ ١٠٠.  (١)
اختلف الفقهاء في الحكم التكليفي للوديعة على أربعة أقوال:  (٢)

أ ـ فقال الحنفية: قبول الوديعة مستحب، ألنها من باب اإلعانة، وهي مندوبة.
ب ـ وذهب الحنابلة إلى أن قبولها مســتحب لمن علم من نفسه أنه ثقة قادر على حفظها، 
ويكره لغيره؛ ألن فيــه تغريًرا بصاحبهــا، إال أن يرضــى ربها بعد إعالمــه بذلك إن كان 

=ال يعلمه، النتفاء.
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واســتعارة وكراء، وكونه بيده بشراء علم بانفســاخه بعد، والرهن المقبوض، 
ومثل أن يقول لــه: احفظه علي، أو انظر إليه أو نحو ذلك فيســكت بدون أن 
ا أنه يحفظ له،  ا أو شاكيقول: ال وال نعم، فيمضي صاحب المال في سبيله ظان
ومثل أن يقول: خــذ مالك، يظنه له ويســكت المقول له مــع علمه بأنه مال 
للقائل نسبه له غلًطا، أو ظن أنه له فسكت وعلم بعد مضي القائل أنه للقائل(١).

(٢)���+�� $��,Dل ا�c� 6# د�F�N١٧١  اال 

ليجتهد بنصح إن لزمه ويدل على هذا القول أنه لــو لزم ذلك مطلًقا لضاق 

ج ـ وقــال المالكية: حكم الوديعة من حيــث ذاتها: اإلباحة في حــق الفاعل والقابل على 
الســواء، غير أنه قد يعرض وجوبها في حق الفاعل إذا خشــي ضياعهــا أو هالكها إن لم 

يودعها، مع وجود قابل لها قادر على حفظها.
د ـ وقال الشافعية: يستحب لمن قدر على حفظ الوديعة وأداء األمانة فيها أن يقبلها؛ ألنه من 
التعاون المأمور به. فإن لم يكن هناك من يصلح لذلك غيره، وخاف إن لم يقبل أن تهلك، 
تعين عليه أصل قبولها، أي: لزمه بعينه؛ ألن حرمة مال المسلم كحرمة دمه، ولكن دون أن 

يتلف منفعة نفسه وحرزه في الحفظ من غير عوض. الموسوعة الفقهية الكويتية ٧/٤٣ ـ ٨.
ينظر: شرح كتاب النيل ١٠٠/٥.  (١)

ذهب الفقهاء إلــى أن النصيحة تجب للمســلمين، قال ابن حجر الهيتمــي: يتأكد وجوبها   (٢)
لخاصة المســلمين وعامتهم، وقال المالكية: النصيحة فرض عين سواء طلبت أو لم تطلب 

إذا ظن اإلفادة ألنه من باب األمر بالمعروف.
ونقل النووي عن ابن بطــال أن النصيحة فــرض كفاية يجزى فيه من قام به ويســقط عن 
الباقين، وهي الزمة على قدر الحاجة أو الطاقة إذا علم الناصح أنه يقبل نصحه ويطاع أمره 
وأمن على نفســه المكروه فإن خشي على نفسه أذى فهو في ســعة، وقال غيرهم: إن ظاهر 

حديث: «الدين النصيحة» وجوب النصح وإن علم أنه ال يفيد في المنصوح.
وال يســقط التكليف بالنصيحة عن المســلم ما دام صحيح العقل، قال ابــن رجب: قد ترفع 
األعمال كلها عن العبد في بعــض الحاالت، وال يرفع عنه النصــح هللا، فلو كان من المرض 
بحال ال يمكنه عمل بشــيء من جوارحه بلســان وال غيره غير أن عقله ثابت لم يسقط عنه 
النصح هللا بقلبه، وهــو أن يندم على ذنوبه، وينــوي إن صح أن يقوم بمــا افترض اهللا عليه، 
ويجتنب ما نهاه عنه، وإال كان غير ناصح هللا بقلبه. الموسوعة الفقهية الكويتية ٣٢٥/٤٠ ـ ٣٢٦.

=



الجـزء السادس: الحقوق  142

علينا؛ أي: كان حرًجــا وإثًما ولو لم يصر عنده بمنزلــة األمانة ترك مال الغائب 
ونحوه كالعاجز بمــرض أو حبس، ولما قيل: إن الحاكــم مخير في الدخول في 
ماله وعدمه؛ ألن الحجــة له أن ال يدخل فيه إذ لم يكن أمانــة عنده وال كأمانة، 
والحجة عليه أيًضا أن يدخل ألنه راع يسأل عن صالح رعيته من القيام به، ولما 
تقابل الدليالن خيروه استحساًنا وفي تخييره ترجيح لألول، ويرجح الثاني عموم 

اللفظ في قول عمر: أخاف أن أسأل عن شاة إن ضاعت في شاطئ الفرات(١).

ا���در  K�% ��ب ��S /�ل ا�+�N١٧٢  و 

على كل مســلم أن يحفظ مال أخيه عامة ومال اليتيــم خاصة إذا خيف 
ضياعه عند مشاهدته، أي: مشاهدة المال ولم يفرض حفظه على كل عين بل 
خوطب به القادرون والمخاطب بــه أوًال الحاكم والقائمون باألمر إذا قدروا، 
وبعدهم كل مــن علم وقدر، وإذا لــم يقم الكل ضمنوه كلهــم، لكن المراد 
بالقادرين الحاكم ونحوه من أهل القوة وأهل التقدم، وقد قيل في قوله تعالى: 
﴿ Ã Â Á À ﴾ [النســاء: ١٢٧] أنه خطاب للنــاس كلهم، وقيل: 
ألولي األمر والحاكم وأهل التقدمة، فــإن لم يقوموا لزمهم الضمان وحدهم، 
وقيل: مع العامة القادريــن إن لم يتعلق ضمانه بأحد بعينــه، فإن تعلق بأحد 
بعينه لم يلزم القادرين ســواه، ويبحث الخصم بالتزام ذلك كله، وهو أن كل 

قادر على تنجية مال لزمه حفظه(٢).

�XS�� Vo�Aا�  ١٧٣  د3ل ا���P� #6 /�ل 

يجوز دخول الحاكــم في مال الغائب وعدم دخولــه إنما هو القول بعدم 
لزوم حفظ األموال فهو قول الخصم، ومحل النزاع، فال دليل فيه، وكذا القول 

ينظر: شرح كتاب النيل ١٠١/٥.  (١)
ينظر: شرح كتاب النيل ١٠١/٥ ـ ١٠٢.  (٢)
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بلزومه عشــيرة الغائب فقط أو عشــيرة اليتيم فقط، أو بلزومه الصالح منهم 
فقط، والموجب للحفــظ يقول: إن حفظه من كان فــي ضمانه فذاك، وإن لم 
يحفظ وضاع لزم كل من علم به وقدر على حفظــه، وكذا في النفس، وقيل: 

بالتفصيل بين أن يكون القاتل من بني آدم أو من غيرهم.

وإذا كان حفظ المال لحق اإلســالم والنصح للعامــة والخاصة والتعاون 
على الخير كما قال ژ : «كونوا على الخير أعواًنا»(١) فال فرق في لزوم الحفظ 
والضمان على القادر إذ لم يحفظ بين أن يحضر صاحب المال أو من كان في 
يده بنحو األمانة، وبين أن ال يحضروا، فلزم المشــاهد لتلفه أو إشــرافه على 
التلف أن ينقذه من التلف إذا لم يقدر صاحبــه، أو من كان بيده على إنقاذه، 
وال ســّيما إن كان لليتيم بيد أحد فلم يقدر على حفظه، فــإن في إنقاذه حق 
 À ﴿ :اإلســالم والنصح والتعاون والقيام بالقسط المذكور في قوله تعالى
Ã Â Á ﴾ [النســاء: ١٢٧]، واإلصالح له المذكور فــي قوله تعالى: 
﴿ % & ') ( * + ,... ﴾ [البقــرة: ٢٢٠]، فــإن علــة وجــوب 
الحفظ إذا لــم يحضر صاحب المال أو من كان بيده عــدم قدرته لغيبته، فإذا 

حضر ولم يقدر فكأنه غائب(٢).

(٣)6/cل ا��/ �S�  ١٧٤ 

الذمي الذي يعطــي الجزية يجب إنقــاذه وإنقاذ ماله وإنذاره إذا ســمع 

لم أعثر عليه.  (١)
ينظر: شرح كتاب النيل ١٠٢/٥ ـ ١٠٣، اإليضاح ٥٩٠/٢.  (٢)

يعتبر أهل الذمة من أهل دار اإلسالم؛ ألن المســلمين حين أعطوهم الذمة فقد التزموا دفع   (٣)
الظلم عنهم والمحافظة عليهم، وصاروا أهل دار اإلسالم، كما صرح الفقهاء بذلك.

وعلى ذلك فألهل الذمة حق اإلقامــة آمنين مطمئنين على دمائهــم وأموالهم وأعراضهم، 
=وعلى اإلمام حمايتهم من كل من أراد بهم ســوًءا من المســلمين أو أهــل الحرب أو أهل
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متوعًدا لقتله أو ضربه أو سرقة ماله أو غصبه لوجوب مطلق رد الظلم عنه(١).

��هt إ��5ذ  �% ED�+� �/ �!�  ١٧٥ 

كل ما يجب علــى الرجل من تنجية نفســه أو تنجية غيــره أو منعه من 
الفســاد ولم يفعل ذلك حتى هلك نفســه أو جســد غيره فهو ضامن ويكفر 
بذلك، وإن كان الذي ضيع من يرثه من النــاس بطل ميراثه ألنه بمنزلة قاتله 
ويبطل وصيته، إال إن كان القاتــل من بني آدم فال يبطل ميراثه ووصيته بتركه 

في القتل ولزمه النهي.
وإن تركه للحية حتى قتلتــه، أو العقرب حتى لســعته، أو تركه للحر أو 
للبرد حتى هلك، أو تركه يأكل الســم، أو دله عليــه فأكله فمات، فهو ضامن 

وعليه الدية دون القود، وإن أوقع نفسه في مضر ونجا عصى.
وإن هلك هو أو عضو منه كفــر، كاقتحام الحريق، ومنهم من يرخص إن 

فعل ذلك طمًعا في تنجية نفسه أو تنجية غيره مع خالص نفسه.
ويجوز له القتال على غيره وعلى ماله أو مال غيره ولو خاف تلف نفسه 

أو كثر العدو، وهو مأجور، وهذا في قتل اآلدميين فقط(٢).

ب ا�J+�نNوو ��١٧٦  �
وم ��S /�ل ا�+� 

يلزم حفظ مال المســلم على القادر، والضمان إن لم يحفظه، وهذا في 

الذمة؛ ألنه التزم بالعهــد حفظهم من االعتداء عليهم، فيجب عليــه الذب عنهم، ومنع من 
يقصدهم باألذى من المسلمين أو الكفار، واستنقاذ من أســر منهم، واسترجاع ما أخذ من 
أموالهم، ســواء كانوا مع المســلمين أم منفردين عنهم في بلد لهم؛ ألنهــم بذلوا الجزية 

لحفظهم وحفظ أموالهم. الموسوعة الفقهية الكويتية ١٢٧/٧ ـ ١٢٨.
ينظر: شرح كتاب النيل ١٠٣/٥.  (١)

ينظر: شرح كتاب النيل ١٠٣/٥، منهج الطالبين ١٦١/٢، ١٦٣.  (٢)

=



145حق المسلم على أخيه

مال البالغ العاقل ومال الصبي الذي له أب إذا خيف تلفه، بغرق أو حرق أو 
عطش إن قصر قادر على حفظه، وإنقاذه حتى تلف؛ تعلق به ضمانه، وقيل: 
ال ضمان في مثل هذا على مشــاهد له ولو كان قــادًرا أو مقصًرا، وقد أثم 
كمن لم ينكر منكًرا وقد قدر عليه، مثل أن يتسبب لإلنسان البالغ العاقل في 
إغراق ماله أو حرقه أو عطشه أو نحو ذلك ولم ينكر عليه من رآه فقد كفر، 
وإثم من قصر فــي التنجية مما هو من قبل اهللا 8 ال يــدري العلماء ما هو 

عند اهللا أصغير أم كبير.

ومن قدر على تنجية نفس أو مال بلسانه فعل، ومن قدر على تنجية ذلك 
بيده وال يقدر بلســانه أو ال ينفع كالمه فعل، وإن لم يطــق إال أن يكلم وال 

ينجيه بكالمه تكلم، وكان كالمه من مطلق النهي عن المنكر(١).

���$ ا�+��DH ك�H �!�  ١٧٧ 

وجوب التنجية في األنفس اآلدمية اإلســالمية ولو عبيًدا موحدين محل 
اتفاق في ضمان وإثم.

ويرى الشــيخ أطفيش أنه ال اتفاق فــي الضمان: ومعنــى كون وجوب 
التنجيــة محال لالتفاق في ضمــان وإثم أنه يلزم الضمــان، واإلثم على ترك 
التنجية، إذ ال عوض فيها كما أن في المال العــوض وال احتمال فيها، يعني 
أنها ال يمكن أن يتحملها أحد ويتكفل بها تحمًال وتكفًال يبرئ غيره منها ولو 
كان غيره قادًرا، كما قيل فــي المال، وال إباحة بخالف المال، فإن صاحبه قد 
ينجيه، ومع ذلك فإذا لزمك تنجية مال لم يجز لك التقصير عنها على نية أن 
تضمن لصاحبه؛ ألن ذلك إسراف وتضييع للمال، إال إن كانت في تنجيته له 
مشقة أو صرف مال بقدره فله أن يدفع المشــقة بماله فيدعه يذهب ويضمن، 

ينظر: شرح كتاب النيل ١٠٣/٥ ـ ١٠٤.  (١)
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أو يصرف ماله ضماًنا في عدم حفظه، على أنه قيل: القادر على تنجية النفس 
من ظالم أو صغير أو مجنون بمال أو احتيال أو بجسده آثم إن قصر ال ضامن 
لتعلقه بقاتلــه، إن كان بالًغا عاقًال، وبالعاقلة إن كان صغيــًرا أو مجنوًنا وهو 

حسن، وهو قول أبي العباس في غير واحد من كتبه، وقيل: يضمن(١).

وســئل أبو المؤرج: ما تقول في نفر من المســلمين يقطــع بهم فيمرون 
بساحل من سواحل البحر، وبه أناس من المسلمين فيستحملونهم، ويسألونهم 
دوابهم وإبلهم ليكروها منهم، أو يبيعوها أو يحملوهم بأجر، فيأبون من ذلك 
ويمتنعون من أن يكروا منهم، أو يبيعوهم، أو يحملوهم، فيســير المسافرون 
عنهم غير بعيد، فيموتون جميًعا بالجهد والرحلة؟ قال: قد ســمعنا في ذلك 

أثًرا من الفقهاء أنهم ضامنون لديتهم(٢).

أو ا��Aق(٣)  ١٧٨  إ��5ذ ا�+��� أل3�� /� ا���ق 

يضمن المسلم الذي يقدر على إنقاذ أخيه من الحريق أو الغرق أو الهدم 
أو من الحيات والســباع المفترســه ثم ال ينقذه، ويحرم عليه تنجية غيره من 

نحو الحريق إذا تيقن أنه يموت بالتنجية.

ينظر: شرح كتاب النيل ١٠٥/٥ ـ ١٠٦، قاموس الشريعة ٢٦٧/١١.  (١)
مدونة ابن غانم ٢٤٣/٣.  (٢)

اتفق الفقهاء على أن المسلم يأثم بتركه إنقاذ الغريق معصوم الدم، لكنهم اختلفوا في حكم   (٣)
تركه إنقاذه هل يجب عليه القصاص أو الدية أو شيء عليه؟

فعند الحنفية والشــافعية والحنابلــة ـ عدا أبي الخطــاب ـ على ما يفهم مــن كالمهم أنه 
ال ضمان على الممتنع من إنقاذ الغريق إذا مات غرًقا؛ ألنه لم يهلكه، ولم يحدث فيه فعًال 

مهلًكا، لكنه يأثم.
وعند المالكية وأبي الخطاب من الحنابلة يضمن؛ ألنه لم ينجه من الهالك مع إمكانه، قال 
المالكية: وتكون الدية في مالــه إن ترك التخليص عمًدا، وعلى عاقلتــه إن تركه متأوًال... 

الموسوعة الفقهية الكويتية ١٨٣/٣١.
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وفي هذه المســألة خالف بين الفقهاء، وال اتفاق فــي الدية إال على من 
قتل أو أعان على القتل بنحو إمســاك أو رد أو بآمر إذا كان اآلمر ســلطاًنا أو 
دونه ممن ال يعصى، ولزم ضمانه مسلط دابته أو دابة غيره عليه، وملقًيا عليه 
مثل حيــة، وملقًيا له على مثل حيــة اتفاًقا، لكن للولي قتلــه إن أراد، وقيل: 
ال يقتل بتســليط دابته بل يعطي الدية، ولزوم ضمان البعض إذا هلك بعض 
اإلنســان كلزوم ضمان الكل إذا هلك، وقد يكون هذا فــي المال أيًضا، وفي 

هذا إشارة لوجوب الحفظ والضمان ال بقيد االتفاق(١).

(٢)�����X� ا�+���ي %�K أ3� �� ١٧٩  د#E ا�+�

ى ظالم على مسلم والمشاهد قادر على الدفع عنه فلم يفعل فتلف  إن تعد
لزمه ضمانه لواجب القيام، أو للقيام الواجب بالعدل على كل قادر في محل 
قدر فيه فليس لــه أن يقصر عن مقــدوره؛ وألنه إذا صار بهــذه المثابة، أي: 
المنزلة صار عنــده كاألمانة؛ لعجز أهلــه، أو من كان بيده عــن الدفع وهم 
حاضرون، أو لغيبتهم عنه، أو لعدم وجود قادر مثله معه عليه هناك، ولو كان 

ينظر: شرح كتاب النيل ١٠٦/٥.  (١)
ال يختلف قول الحنفية والمالكية في الدفاع عن نفس الغير وما دونها من األطراف إذا صال   (٢)
عليها صائل عن قولهم في الدفاع عن النفس (وهو الوجوب) إذا كان المصول عليه معصوم 

الدم، بأن يكون من المسلمين أو من أهل الذمة، وأن يكون مظلوًما.
وذهب الشافعية إلى أن الدفاع عن نفس الغير ـ إذا كان آدميا محترًما ـ حكمه كحكم دفاعه 
عن نفســه، فيجب حيث يجب، وينتفي حيث ينتفي، إذ ال يزيد حق غيره على حق نفســه، 
ومحل الوجوب ـ عندهم ـ إذا أمن الهالك على نفسه، إذ ال يلزمه أن يجعل روحه بدًال عن 
روح غيــره، إال إذا كان ذلك في قتــال الحربيين والمرتدين فال يســقط الوجوب بالخوف 

الظاهر، وهذا أصح الطرق عندهم.
أما عند الحنابلة فيجب الدفاع عن نفس غيره وما دونها من األطراف في غير فتنة، ومع ظن 

سالمة الدافع والمدفوع عنه، وإال حرم الدفاع. الموسوعة الفقهية الكويتية ١٠٨/٢٨ ـ ١٠٩.
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غيره معه قادًرا لزمهما، وقوله: لعجز أهله عن الدفع يقوي ما مر من قولي: إن 
الضمان يلزم من قدر، ولو حضر صاحب المــال إذا لم يطق التنجية صاحب 

المال، وإن التنجية الزمة حينئذ من قدر(١).

�E األ/�$5(٢)J/ ن�+I  ١٨٠ 

األمانة يضمنهــا مضيعها فكذا هــذا يضمن ما هو عنــده كاألمانة، لكن 
ضمانه مختلف فيه، وضمان مضيع األمانة، متفق عليه.

ويبحث الخصم بأنه ال يســلم أن المال إذ ذاك عنده بمنزلة األمانة، وهو 
بحث واضح، وعــدم الدافع عنه ال يصيــره كاألمانة، وإن األمانــة إنما لزم 
ضمانها مــن أطاق الدفع عنها ألنه لمــا قبلها أمانة كان قبولــه التزاًما منه أن 
يحفظها، وإذا لم يحفظها وقد قدر فقد نقض ما التزم فعوقب بالضمان، وكان 

تقصيره خيانة فلزمه ضمانها كما يضمن من أخذ منها، وكما يضمن السارق.

والصحيح أن من قدر على تنجية مال ولم ينجه ال يلزمه ضمانه كذا قيل، 
وقد يبحث فيــه بأن الضمــان إنما يكون مــن فعل أحد أو مــن لزوم حفظ 
المضمون لــه، وهذا الذي ضاع النفــس أو المال ولم ينجــه مع قدرته ليس 
فاعًال للقتل وال إلفساد المال، وال آمًرا بهما وال فاعًال فعًال ترتًبا عليه كسلب 
أحد من ثيابه أو ســلب طعامه حتى مــات فليس في ضمانــه فضًال عن أن 
يضمنه، وكون المضمون ال دافع عنه ال يلزم منه كونه كأمانة، فال ضمان على 
قادر على تنجية نفس أو مال ولم ينجه، وكــذا إن مات جوًعا فإنه ليس على 

ينظر: شرح كتاب النيل ١٠٦/٥ ـ ١٠٧.  (١)
تعتبر الوديعة من عقود األمانة، وهي أمانــة في يد المودع (أو الوديع) فهو أمين غير ضامن   (٢)
لما يصيــب الوديعة، من تلف جزئي أو كلــي، إال أن يحدث التلف بتعديــه أو تقصيره أو 

إهماله، وهذا الحكم متفق عليه بين الفقهاء. الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٢٦/٢٨ ـ ٢٢٧.
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مشــاهده قبل ذلك نفقته فضًال عن أن يقال: يضمنه إذا لم ينفقه إذا مات، هذا 
هو الصحيح، غير أنه عاص بعدم تنجيته، وأنه بخيل(١).

(٢)��P��+١٨١  �[ ا� 

حق المساكين واجب، وقد أمرنا باإلحســان إليهم والمصانعة لهم، 
أي: المالينة أو إهداء الطعام أو الشراب إليهم، وذلك عطف خاص على 
عام، ولك أن تقول: المراد بهما واحد فالعطف عطف ترادف، وفي ذلك 

أجر عظيم(٣).

 s r q p o n ... ﴿ :يقول اهللا تعالى
 }  |  {  z  y  x  w  v  u  t

~ ے¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ﴾ [النساء: ٣٦].

 Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ﴿ :وقال 4 في آية أخرى
É È ﴾ [اإلســراء: ٢٦]، ثم قــال: ﴿ ! " # $ % & ' ) 
صفــة  أصحــاب  كان  «أنــه  وذلــك  [اإلســراء: ٢٨]،   ﴾ ,  +  *  )
رسول اهللا ژ : يسألون النبي ‰ فال يجد ما يعطيهم فيعرض عنهم، ويسكت 
لهم حياء، فعلمــه اهللا كيف يصنع، وقال: ﴿ ! " # $ % & ' 
) ﴾ يعنــي: تعرض عنهم وجهك، يعني: عمن يســأل حياء ورحمة إذا لم 

ينظر: شرح كتاب النيل ١٠٧/٥ ـ ١٠٨، منهج الطالبين ٦٧٠/٩.  (١)
المســكين في اللغة: بكســر الميم، قال الفيروزآبادي: وتفتح ميمه: من ال شــيء له، أو له   (٢)
ما ال يكفيه، أو أسكنه الفقر، أي: قلل حركته، والذليل والضعيف، وأما في االصطالح: فقد 
اختلف الفقهاء في حد المســكين، فقــال الحنفية والمالكية: هو من ال يملك شــيًئا، وقال 
الشافعية: هو من قدر على مال أو كسب يقع موقًعا من كفايته وال يكفيه، وقال الحنابلة: هو 

من يجد معظم الكفاية أو نصفها من كسب أو غيره. الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٩٧/٣٧.
ينظر: شرح كتاب النيل ١٠٨/٥، منهج الطالبين ٥١٥/٣ ـ ٥١٧، اإليضاح ٢٣١/٢.  (٣)
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تجد ما تعطيهم: أال تــراه يقــول: ﴿ $ % & ' ) ﴾، يعني: انتظار 
رزق من ربك «ترجوهــا»، يعني: أن يأتيك بها «فقل لهم» يعني: لمن يســأل 
﴿ + , ﴾، يعني: اردد عليهم معروًفا، يعني: العدة الحســنة أنه سيكون 
فأعطيكم، وقال أيًضا 4 في سورة والضحى: ﴿ i h g f ﴾ [الضحى: ٩]، 
يعني: فال تجهر في وجهــه ﴿ n m l k ﴾ [الضحــى: ١٠]، فهذا كله يدل 
على وجوب حق المساكين، وقيل: إنك لن تدخل في عمل من أعمال اهللا إال 
أعانك بســبعمائة عون، ولم تخط خطوة إال بســبعمائة خطــوة، وقد أمر اهللا 
 O N M ﴿ :بالنفقة في ســبيل اهللا، ورغب فيهــا فقال عز من قائــل
 _ ^] \ [ Z Y X W V U T S R Q P

` f e d cb a ﴾ [البقرة: ٢٦١].

وقال أيًضــا: ﴿ ¬ ® ¯ ° ± ² ³ 
 ﴾ ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´

[البقرة: ٢٧٤](١).

(٢)��P��+ق ا� ١٨٢  در�Nت ��

للذمي المســكين حــق دون حق المســكين الموحد، وحق المســكين 
المتولى أعظم من حق المسكين الموقوف فيه، وحق الموقوف فيه أعظم من 

اإليضاح ٥٩٢/٢ ـ ٥٩٣.  (١)
قال اإلمام أحمد: الجيران ثالثــة: جار له حق، وهو الذمي األجنبي له حق الجوار. وجار له   (٢)
حقان: وهو المســلم األجنبي له حق الجوار، وحق اإلســالم. وجار لــه ثالثة حقوق: وهو 

المسلم القريب له حق الجوار وحق اإلسالم وحق القرابة.
وأولى الجوار بالرعاية من كان أقربهم باًبا. وإلى هذا أشــار البخــاري حين قال: باب حق 
الجوار في قرب األبــواب. وأدرج تحته حديث عائشــة # . قالت: يا رســول اهللا، إن لي 
جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: «إلى أقربهما منك باًبا». الموسوعة الفقهية الكويتية ٢١٩/١٦.
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حق المتبرأ منه، وحقه أعظم من حق المسكين الذمي، وال حق لمسكين مانع 
ين، أو قاعد على فراش حرام، أو قاتل نفســه، أو نحو  حق، أو طاعن في الد

ذلك إال إن تاب(١).

��P��+ا� K�% $e�,ا� �N١٨٣  أ 

في الصدقة على المســكين وغيره يضاعف األجر إلى سبعمائة، كما في 
 W V U T S R Q P O N M ﴿ :قوله تعالى
f e d cb a ` _ ^] \ [ Z Y X ﴾ [البقرة: ٢٦١]، 
ومعنى: واهللا يضاعف لمن يشاء، أنه تعالى يضاعف المضاعفة المذكورة لمن 
يشــاء، ويضاعف لمن يشــاء دون ذلك حتى يكون عشــًرا فقط، ويحتمل أن 

يكون المعنى يضاعف لمن يشاء أكثر من ذلك كأربع عشرة مائة(٢).

وجملة الحقوق لهم أن ال يتكبر عليهم لفقرهم، وأن يعطوا أموالهم وهي 
الكفارات والزكاة وغير ذلك مما سبيله الفقراء(٣).

r&ا��� ��+`H١٨٤  رد ا��الم و 

من حق كل مســلم ـ ولو لغير متولى ـ على أخيه أن يسلم عليه إذا لقيه، 
ته(٤)، أي: يدعو له  ســنة أو وجوًبا قوالن للفقهاء حول حكم السالم، وُيشــم
بخير اآلخرة، مثل رحمك اهللا، إذا عطــس فذكر اهللا، مثل أن يقول: اهللا أكبر أو 

ينظر: شرح كتاب النيل ١٠٨/٥.  (١)
ينظر: شرح كتاب النيل ١٠٨/٥ ـ ١٠٩.  (٢)
ينظر: شرح كتاب النيل ١٠٨/٥ ـ ١١١.  (٣)

وفي «القاموس» التسميت: التشــميت، وهو الدعاء للعاطس، وعن ثعلب: التشميت معناه:   (٤)
أبعد اهللا عنك الشماتة، والتسميت باإلهمال معناه: جعلك اهللا على سمت حسن، أي: طريق. 

شرح النيل ٧٩/٥.
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الحمد هللا، أو يقول ذلك كله أو نحوه، وإن لم يذكر اهللا لم يلزم تشميته، ويلزم 
العاطس أن يرد على مشمته: غفر اهللا لك وأصلح بالك، أو هداك اهللا وأصلح 
بالك، أو غير ذلــك، وعنه ژ : «إذا عطــس أحدكم فليقــل: الحمد هللا رب 
العالمين، فإذا قال ذلك، فليقــل له من عنده: رحمك اهللا، وليرد عليه: يهديكم 
اهللا ويصلح بالكــم»(١)، وهو فرض كفاية، أو فرض عيــن، أو ندب؛ والظاهر 
األول، وإن كان العاطس غير متولى واحتاج الحاضر لتشميته لكونه والًدا أو 
معلًما له أو جاًرا أو صاحًبا أو رحًمــا أو مثل ذلك قال له: رحمك اهللا، وعنى 
الرحمة الدنيوية، أو نوى مضاًفا، أي: رحم أباك اهللا مشيًرا ألحد آبائه المتولين 
ولو آدم، وإذا كان المشمت غير متولى رد عليه بالمعاريض أو بشيء ال يوهم 
الوالية. وفي الحديث: «إذا عطس شمت إلى ثالث، وإذا زاد على ثالث فزكام 
وال تشميت به»(٢)، والظاهر أن ذلك بالتتابع أو في مجلس واحد، وأن المعتبر 
القرب، وقيل: يجب تشــميته باألولى، وفي الثانية يقال له: أنت مزكوم، وفي 

«التاج»: يقول العاطس: الحمد هللا، وإن لم يقل فال يشمت(٣).

���K أ3% ��ق ا�+��� C+�/  ١٨٥ 

على المسلم أن يجيب دعاء أخيه إذا دعاه لطاعة أو مباح، ويزحزح له في 
المجلــس، ومن زحزح لغير متولــى كمن قطع عرى اإلســالم، ويحفظه في 
عرضه وماله وأوالده وأهله إن غاب بجسده، مثل أن يسافر، أو بعقله، مثل أن 
يجن، أو بحاسته مثل أن يبكم أو يعمى أو يصم، أو بصحته مثل أن يمرض، 
وكذلك إن حضر بجســده وعقله وصحته فإن حضوره ال يســقط ذلك عنه، 

البخاري في كتاب: األدب، باب: إذا عطس كيف يشمت، ح: ٦٢٢٤.  (١)
سنن أبي داود، كتاب: اآلداب، باب: كم مرة يشمت العاطس، ح: ٥٠٣٤.  (٢)

شــرح النيل ١٧٩/٥ ـ ١٨٠، والحديث رواه مســلم في كتاب: الزهد والرقائق، باب: تشميت   (٣)
العاطس وكراهة التثاؤب، ح: ٢٩٩٣.
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ولكن اقتصر على ذكر غيوبته ألن حفظه حينئذ أهم وألنه أشــد احتياًجا إليه، 
ويقّوم عوجه، أي: يرشده عما يشينه من معائب الدين والدنيا إلى ما يزينه.

ويعوده إذا مــرض ويشــهد جنازتــه ـ أي: يتبعها ـ ويصلــي عليه، وفي 
الحديث: «من شيع جنازة فله قيراط، وإن قام حتى يدفن فله قيراطان، والقيراط 
كجبل أحد»(١)، ويحفظه في أوالده بعده ـ أي: بعد موته أو غيبته بنفسه وجاهه 
وماله ـ وتعليم العلم واألدب لهم ما قدر، ويحب له ما يحب لنفســه من خير 
الدنيا واآلخرة، ويكره له ما يكره لنفسه، وفي الحديث: «ال يؤمن أحدكم حتى 
يحب ألخيه ما يحب لنفســه»(٢)، وروي: «من نفس عن مؤمن كربة من كرب 
الدنيا نفس اهللا عنه كربة من كرب اآلخرة ومن ســتر على مسلم في الدنيا عيًبا 

ستر عليه في األخرى»(٣) عيوبه كلها بأن ال يؤاخذ بذنوبه(٤).
ويروى أن للمســلم على أخيه ثالثين حقا ال براءة له منها غًدا إال بأدائها 
أو يعفو أخوه عنه، وهي أن يغفــر ذنبه ويرحم عبرته، ويقيل عثرته، ويســتر 
عورته، ويرضى صحبته، ويحفظ خلته، ويعود مرضه، ويحضر موته، ويشهد 
جنازته، ويجيب دعوته، ويقبل هديته، ويكافئ صلته، ويشكر نعمته، ويحسن 
نصرته، ويقضي حاجته، ويشبع مسألته، ويشمت عطسه، ويرشد ضالته، ويرد 
سالمه، ويطيب له كالمه، ويبدأ إنعامه، ويصدق إقسامه، ويتواله وال يعاديه، 
وينصره ظالًما أو مظلوًما، ويحب له ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه، 

قالوا: ومن له حاجة إلى أخيه فليكن هو الذي يأتيه فإنه أحق بذلك(٥).

رواه البخاري في كتاب: الجنائز باب: من انتظر حتى تدفن، ح: ١٣٢٥.  (١)
رواه البخاري في كتاب: اإليمان، باب: من اإليمان أن يحب ألخيه ما يحب لنفسه، ح: ١٣.  (٢)

رواه مسلم في كتاب: الذكر والطاعة واالســتغفار، باب: فضل االجتماع على تالوة القرآن،   (٣)
وعلى الذكر، ح: ٢٦٩٩.

شرح النيل ١٨١/٥ ـ ١٨٢، اإليضاح ٦١٣/٢ ـ ٦١٤، منهج الطالبين ١٥٩/٢ ـ ١٦٠.  (٤)
شرح النيل ١٩٠/٥، قاموس الشريعة ٢٧١/١١ ـ ٢٧٣.  (٥)
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(١)�� ١٨٦  9�� ا�+��� أل3�� ا�+�

ال يحل لمســلم أن يهاجر أخاه فوق ثالثة أيام ويجوز أن يهاجر ثالثة أو 
أقل علــى تقصير في حقه أو على فعل ما ال ينبغــي أو على قول ما ال ينبغي 

مما ليس بكبيرة، ويهاجره عليه ما لم يتب، وال يجوز له تأخير استتابته.

ويجوز هجره على فعل كبيرة ثالثة أو أقل ولــو تاب إذا كان منصبه عن 
تلك الكبيرة التي فعل بعيًدا مــع رده إلى الوالية، وذلــك زجر له وتأديب، 
وخيرهما البادي بالســالم، هذا في المتهاجرين، ولكن غيرهما كذلك، وقيل: 
من هاجره فوقها ولم يكلمه بعدها برئ منه حتى يكلمه، وقيل: يســتتاب ثم 

يبرأ منه، وسواء ذلك األخ أو غيره إن أقر لغيره أو شاهده غيره.

وال يتولى إن مات على ذلك، أي: يبقى على براءته الســابقة قبل موته، 

ال خالف بين الفقهاء في أنه يحرم على المسلم هجر أخيه المسلم فوق ثالث ليال بأيامها،   (١)
وقد عد ابن تيمية وابن حجر الهيتمي هجر المسلم أخاه فوق ثالث من الكبائر، لما فيه من 

التقاطع واإليذاء والفساد، وثبوت الوعيد عليه في اآلخرة.
أما هجرة المسلم ألخيه مدة ثالث، فجماهير الفقهاء على إباحتها اعتباًرا لمفهوم المخالفة، 
دليل الخطاب في الحديــث. قالوا: وإنما عفي عنها في الثــالث؛ ألن اآلدمي مجبول على 
الغضب ونحوه، فعفي عن الهجرة في الثالثة ليذهب ذلك العارض. قال الخطابي: فرخص 
له في مدة ثالث لقلتهــا، وجعل ما وراءها تحت الحظر، وقد بيــن القاضي أبو الوليد ابن 
رشد وجه تحديد الترخيص بثالث فقال: الثالث آخر حد اليسير في أشياء كثيرة من أحكام 

الشرع، فاستخف في المهاجرة لجري العادة في الطباع بها عند وقوع ما يثيرها.
وقد حمل الفقهاء الهجر المنهي عنه فوق ثالث على ما كان لحظ اإلنسان، بأن يهجر أخاه 
في عتب وموجدة أو لنبوة تكون منه أو تقصير في حقوق العشرة والصحبة، دون ما كان في 
جانب الدين، فإن هجرة أهل األهواء والبدع دائمة على مر األوقات ما لم تظهر منهم التوبة 

والرجوع إلى الحق.
قال ابن عبد البر: وأجمعوا على أنه ال يجوز الهجران فوق ثالث، إال لمن خاف من مكالمته 
ما يفسد عليه دينه أو يدخل منه على نفسه أو دنياه مضرة، فإن كان كذلك جاز، ورب هجر 

جميل خير من مخالطة مؤذية. الموسوعة الفقهية الكويتية ١٦٥/٤٢ ـ ١٦٧.
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وذلك على هذا القــول، وذلك إن هاجره على غير كبيــرة، وإن برئ كل من 
اآلخر ولم يعلم المحق منهما أبقيا على واليتهما.

وفي «التــاج»: جاء في األثر أنــه إن هاجره ثالًثا فال واليــة له إن اعتقد 
قطيعة، وإن ترك كالمه على وجه العتب وأدى حقوقه واعتقد واليته ومواصلته 
فال نحب له ذلك، وهو على واليته ولو لــم يكلمه أكثر من ثالث وقد ابتلي 

اإلخوان بذلك كثيًرا(١).

(٢)��١٨٧  /� �
ول �� 9�� ا�+��� أل3 

تزول الهجــرة بمجرد الســالم ورده، وقال أحمد بن حنبــل: ال يبرأ من 
الهجرة إال بعوده إلى الحال التي كان عليها أوًال، وفي «األثر»: من هاجر أخاه 

شرح النيل ١٨٣/٥ ـ ١٨٤، اإليضاح ٦١٤/٢ ـ ٦١٥، قاموس الشريعة ٢٦٩/١١ ـ ٢٧٠.  (١)
اختلف الفقهاء في كون الهجر يزول بالسالم على قولين:  (٢)

أحدهما: لجمهور الفقهاء من الحنفية والشــافعي ومالك ورواية عن أحمد، وهو أن السالم 
يقطع الهجرة ويرفع إثمها ويزيله.

والثاني: ألحمد وابن القاســم من أصحاب مالــك، وهو أن ترك الــكالم إن كان يؤذيه لم 
تنقطع الهجرة بالسالم.

قال أبو يعلى: ظاهر كالم أحمد أنه ال يخرج عن الهجرة بمجرد السالم، بل حتى يعود إلى 
حاله مع المهجــور قبل الهجرة، ثم قال: وإنما لم يجعله أحمــد خارًجا عن الهجرة بمجرد 
الســالم حتى يعود إلى عادته معه في االجتماع والمؤانسة؛ ألن الهجرة ال تزول إال بعودته 

إلى عادته معه.
وقال ابن القاســم في المزنية في الذي يســلم على أخيه وال يكلمه بغير ذلك، بل يجتنب 
كالمه: إذا كان ـ أي: اجتناب مكالمته ـ غير مؤذ له، فقد برئ من الشــحناء، وإن كان مؤذًيا 

له، فال يبرأ منها.
ووجه هذا القــول: أنه إذا كان ال يؤذيه تــرك مكالمته، فإنه يبرأ من الهجــرة؛ ألنه أتى من 
المواصلة بمــا ال أذى فيــه، وإن كان يؤذيه، فال يبــرأ من المهاجرة؛ ألن األذى أشــد من 

المهاجرة. الموسوعة الفقهية الكويتية ١٦٩/٤٢ ـ ١٧٠.
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المسلم فوق ثالثة أيام إن كلمه بعد ثالثة أيام وإال فال والية له، أي: إن كلمه 
عقب ثالثة أيام خرج من اإلثم، والكالم يشمل السالم وغيره، فأفاد أنه يزول 
الهجر بالكالم، قال ابن القاســم: إن ترك الكالم فقد هجره ولو ســلم، قال 
عياض: ال تقبل شــهادته عليه إن ترك الكالم ولو ســلم، أي: ألن ذلك يشعر 

بأن في باطنه عليه شيًئا.

ـ : أجمعــوا أنه ال يجوز  وقال ابــن عبد البر ـ وهو من علمــاء األندلس 
الهجران فوق ثالث إال لمن خاف من مكالمته ما يفســد عليه دينه أو يدخل 
منه على نفسه أو دنياه مضرة، فإن كان كذلك جاز، ورب هجر جميل خير من 

مخاطبة مؤذية.

وقال الخطابي: إن هجر الوالد لولــده والزوج لزوجته ال يتضيق بالثالث 
ألن النبي محمًدا ژ «هجر نساءه شهًرا»(١)، وقيل: إن هنا مقامين أعلى وأدنى 
فاألعلى اجتناب المهاجرة جملة فيبذل السالم والكالم والموادة بكل طريق، 
واألدنى االقتصار على الســالم، والوعيد الشــديد إنما وقع لمن يترك المقام 
األدنى، وأما األعلى فمن تركه من األجانب فال يلحقه المالم بخالف األقارب 

فإنه يدخل في قطيعة الرحم(٢).

v�+� �+�# �� ١٨٨  إ�yاك ا�+��� أل3

من حق المســلم على أخيه أن ال يكتســي ويعرى أخوه، وأن ال يتخالفا 
جوًعا وشبًعا وتزوًجا وعدمه، وإن كانت لواحد دابة فليركبها اآلخر تارة وهو 
تــارة، وإذا كانت ألحدهما ســريتان أو أمتان بــاع له إحداهمــا أو وهبها له 
ليتســراها، وإذا كانت له زوجتان أو زوجة وسرية حسن له أن يملكه أو يطلق 

رواه الطبراني في المعجم األوسط، وليس فيه تحديد مدة الهجر، ح: ٨٩٠٥.  (١)
شرح النيل ١٨٥/٥ ـ ١٨٦.  (٢)
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إحدى زوجتيه فيتزوجها مــن غير أن يتفق معها أو معــه على ذلك كما فعل 
األنصار للمهاجرين(١).

�� ١٨٩  ا����Je 6# 6ء ��N$ أ3�� ا�+�

ال يمنع أخاه إن اســتقرضه أو اســتباعه ـ أي: طلب أن يبيع له شيًئا ـ إن 
قدر، وال يمنعه حاجة طلبها، ولكن ال يعصــي بمنعها إن كان أخوه ال يهلك 
بمنعها، وروي: «المؤمن مرآة أخيه»(٢) يرى بها عيوبه بآرائه وتمامه: إن رأى به 
شــيًئا فليمطه عنه وقال: «مثل األخوين كاليدين تغسل إحداهما األخرى»(٣)، 
وروي: «والذي نفســي بيده ال تؤمنون حتى تحابــوا»(٤)، أي: يحب بعضكم 

بعًضا(٥).

�F�S5 6# د�F�Nواال ��+� ١٩٠  اإل.الح ��� ا�+�

من حقوق المسلمين اإلصالح بينهم وهو أفضل الصدقات، وأن ال يقبل 
فيهم ما يســمع من النمام والحســاد، وال يســيء الظن بهم، وال يحل النظر 
لمســلم بعين االســتصغار، وال الدنيوي بعين التعظيم، وليس حقا لهم كف 
األذى عنهم فقط بل كفه ونفعهم، فأهل القبور قد كفوا أذاهم، وإنما شرع اهللا 
أخوة اإلســالم يســتفيد بعضهم من بعض، ومن ذب عن عرض أخيه كان له 

حجاًبا من النار.

شرح النيل ١٨٦/٥ ـ ١٨٧، اإليضاح ٦١٥/٢.  (١)
رواه الترمذي في كتاب البر والصلة عن رســول اهللا ژ باب: ما جاء في شفقة المسلم على   (٢)

أخيه ح: ١٩٢٩.
لم أعثر عليه.  (٣)

رواه مســلم في كتاب اإليمان باب: بيــان أنه ال يدخــل الجنة إال المؤمنــون، وأن محبة   (٤)
المؤمنين من اإليمان، وأن إفشاء السالم سبب لحصولها، ح: ٥٤.

شرح النيل ١٨٧/٥ ـ ١٨٨.  (٥)
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قال ابن عبــاس: حق المســلم أوجــب من حــق األب غير المســلم، 
والمسلمون كالبنيان يشد بعضه بعًضا، وال خير فيمن ال منفعة للمسلمين فيه، 
وإن هللا عباًدا خصهــم اهللا بنعمه لمنافــع خلقه، يقرها فيهــم ما بذلوها، وإن 
ضيعوها حولها إلى غيرهــم، وإن هللا وجوًها خلقهم لحوائج خلقه يرغبون في 
الحمد، وإن اهللا يحب مــكارم األخالق، وإن أفضل النــاس ثواًبا غًدا أنفعهم 
للناس اليوم، وإذا أراد اهللا بعبد خيًرا اســتعمله في قضاء حوائج الناس، وهذا 
لعامــة الناس، فكيف بمــن فعل الخير في المســلم، والمؤمــن من المؤمن 
كالرأس من الجســد، ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا 
اشتكى عضو منه تداعى ســائره بالحمى والسهر، وال يغير المسلم وال يضره 
ا ما، وال يغشــه وال يخذله ويرد عنه الغيبة، ومن لم يردها عنه فكأنه رأى  ضر

الكالب تمزقه ولم تحركه الشفقة واإلسالم إلى الذب عنه(١).

��+��� ا�+�� C� ١٩١  ا����

ين تبرًكا  قبلة المؤمن أخاه المصافحة، وال بأس بتقبيل يد المعظم في الد
به كما فعل أبو عبيدة ابــن الجراح لعمر ـ رحمهمــا اهللا ـ صافحه وقبل يده، 
وتقبيل يد اإلمام العادل عبادة ومصافحة األبويــن واألجداد واألعمام واألخ 
الكبير المعانقة، وتقبيل الــرؤوس ومصافحة األخ أخاه، أي: في اهللا المعانقة، 
وتقبيل جوانب العنق، وقيــل: يتصافحان باليدين ويقبل يده التي صافحه بها، 
وإن صافح غير المتولى بيــده فال يقبلها وال عنقه، ومصافحــة المرأة ولدها 
التقبيل في الخد، وكذلك الرجل لولده وولده غير الذكر يقبله في الرأس، وال 
يباشر اإلناث، ويجعل يده على رأس األنثى ويقبل اليد، وإن لم يخف شهوة 
قبلها على الرأس إن لم تبلــغ، ومصافحة األخــت واألخ التقبيل في العين، 

شرح النيل ١٨٩/٥، قاموس الشريعة ١٩٣/١١، بيان الشرع ٢٢٩/٥.  (١)
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وقبلة الولد رحمة، وقبلة المرأة شهوة، وقبلة الوالدين عبادة، وقبلة األخ زين، 
وقيل: ال يحل تقبيل أحد إال تقبيل الزوجة شهوة والولد رحمة(١).

ومن قدم من سفر فال بأس عليه بمعانقة األم واألخت والعمة والخالة إال 
أن يريبه من نفسه شيء(٢).

ا��SD$ أ#CJ؟  ١٩٢  أي 

النفقة على العيال أفضل ثم على الوالدين، ثم الرحم، ثم المسلم، ثم في 
ســبيل اهللا، ثم الصاحب، وقال أبو هريرة: الصدقة علــى الصاحب أفضل من 
الصدقة في ســبيل اهللا، ويجب أن يكون اإلنســان مع كافة الخلق طلق الوجه 
مستبشــًرا رفيًقا، قال ژ : «حرمت النار على الهين اللين السهل القريب»(٣)، 
وقال: «إن خياركم عند اهللا أحســنكم خلًقا، وأجملكم لقاء، وألطفكم بأهله، 
وإنه يؤتى الرجل من أمتي غًدا وما له حسنة ترجى له بها الجنة، فيقول الرب 
جل ثناؤه: أدخلوه الجنة فإنه كان يرحم عياله»(٤)، فكفى بالمرء إثًما أن يضيع 
من يقوته، ومن ضجر من عياله فسأل اهللا كفايتهم بالموت فقد دعا على مؤمن 

بما ال يحل له، وجاز له أن يحب موتهم بال دعاء(٥).

✾  ✾  ✾

شرح النيل ١٨٩/٥ ـ ١٩٠، منهج الطالبين ١٧٨/٢.  (١)
منهج الطالبين ١٨٨/٢.  (٢)

رواه الطبراني في المعجم الكبير باب الميم من اسمه «معيقيب» ح: ٨٣٢.  (٣)
لم أجده بهذا اللفــظ، والموجود في البخــاري بلفظ: «إن خياركم أحاســنكم أخالًقا» في   (٤)

كتاب: اآلدب، باب: حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل، ح: ٦٠٣٥.
شرح النيل ١٩٠/٥ ـ ١٩١.  (٥)



160

ا���ر  ]�

 ١٩٣  �!� �[ ا���ر وأد���

 i h g ﴿ :فرض حق الجار لصحة ما ورد فيه، قال اهللا جل وعال
 t  s  r  q  p  o  n  ml  k  j
 ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u
وقــال  [النســاء: ٣٦]،   ﴾ ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ے¡ 
رســول اهللا ژ : «حرمة الجار على جاره كحرمة أمــه، وليس المؤمن من بات 
شبعاًنا وجاره جائًعا، وما من امرئ بات شبعاًنا وجاره طاو، ـ وروي: طاوًيا ـ 
وعلم به ولم يطعمه إال كان اهللا بريًئا منه، وأنا بريء منه، وكذا إن بات جائًعا 
وجاره جائع، وعنــده ما يعطيه ولم يعطــه، والجار قبل الــدار، والرفيق قبل 

الجِوار ـ بكســر الجيم ـ مصدر جــاور، يقال: جاور جــواًرا ومجاورة أيًضــا. ومن معاني   (١)
الجوار: المساكنة والمالصقة، واالعتكاف في المسجد، والعهد واألمان.

ومن الجوار الجار، ويطلق على معان، منها: المجاور في المسكن، والشريك في العقار أو 
التجارة، والزوج والزوجة، والحليف، والناصر.

وقال الشافعي: كل من قارب بدنه بدن صاحبه قيل له: جار، وقال الراغب: الجار: من يقرب 
مسكنه منك، وهو من األســماء المتضايفة؛ فإن الجار ال يكون جاًرا لغيره إال وذلك الغير 

جار له، كاألخ والصديق
وال يخرج المعنى االصطالحي عــن المعنى اللغوي: وهو المالصقة في الســكن أو نحوه 
كالبســتان والحانوت. الموســوعة الفقهية الكويتية ٢١٦/١٦، وينظر: لســان العرب ومختار 

الصحاح مادة (جور).
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الطريق»(١). والمعنى: أعط الجار قبل أهل الدار كما مر عن «الديوان» ويحتمل 
أن يكون المعنى إذا أردت شــراء دار أو ســكونها بكراء أو عارية فانظر قبل 
ذلك في جارها، هل تصلــح مجاورته أم ال، كما قــال والرفيق قبل الطريق؛ 
«وقيل له ژ : إن فالنة تصوم النهار وتقوم الليــل وتؤذي جيرانها، فقال: هي 
في النار»(٢)، وذكروا أن الجار الفقير يتعلق بجــاره الغني يوم القيامة، فيقول: 

يا رب سل هذا لم منعني معروفه وسد بابه دوني.

وقال رســول اهللا ژ : «من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم جاره، وال 
يؤمن عبد حتــى يأمن جاره بوائقــه»(٣)، وإذا رميت كلب جــارك فقد آذيته، 
وصلة األرحام وحسن الجوار يعمران الديار، ويثريان المال، ويحسنان الحال، 
ويزيدان في األعمار، ومن تــرك ذلك انقطعت به األســباب وصار أمره إلى 
تباب، وعنه ژ : «أتدرون ما حق الجار؟ والذي نفسي بيده ال يبلغ حق الجار 
إال من 5 ، وأول خصمين يوم القيامة جاران، ومــن كان يؤمن باهللا واليوم 

اآلخر فليقل خيًرا أو ليصمت وال يؤذ جاره أبًدا»(٤).

�� اa� ا���ر+`� �/  ١٩٤ 

اسم الجار يشمل المســلم والكافر والعابد والفاسق، والصديق والعدو، 
والغريــب والبلدي، والنافــع والضار، والقريــب واألجنبــي، والقريب داًرا 
واألبعد، وله مراتب بعضها أعلى من بعض، وأعالها ما اجتمعت فيه الصفات 

لم أجده بهــذا الطول، والموجود في معجــم الطبراني، ح: ٧٥١: قال: قال رســول اهللا ژ :   (١)
«ما آمن بي من بات شبعاًنا وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به».

رواه أحمد في المسند، مسند أبي هريرة، ح: ٩٣٨٣.  (٢)
رواه مسلم في كتاب اإليمان، باب: بيان تحريم إيذاء الجار، ح: ٤٦.  (٣)

رواه البخاري كتاب األدب، باب: من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يؤذ جاره، ح: ٦٠١٨،   (٤)
وينظر: شرح كتاب النيل ١١٢/٥ ـ ١١٥، اإليضاح ٥٩٥/٢، منهج الطالبين ١٥٥/٢.
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األول كلها، ثم أكثرها، وهلم إلى الواحد، وعكسه من اجتمعت فيه الصفات 
األخرى كذلك فيعطي كال حقه بحســب حاله، وقد تتعــارض صفتان فأكثر 

فيرجح أو يساوي(١).

روي أن النبي ژ قــال: «الجيران ثالثة، فمنهم مــن له ثالثة حقوق، حق 
اإلســالم. وحق القرابة، وحق الجوار، ومنهم من له حقان، وهو حق اإلسالم 

وحق الجوار. ومنهم من له حق واحد وهو الكافر له حق الجوار»(٢).

(٣)n�# ار ١٩٥  /� �� �[ ا��

من الجيــران من له حق الجــوار فقط وهو الكافر، أي: المشــرك، وإنما 
فســرت الكافر بالمشــرك ألن الكافر المنافق له حقان: حــق الجوار، وحق 
توحيده، ألن المراد باإلســالم التوحيد، وبالمســلم الموحد، سواء متولى أو 
متبرأ منه، أو موقوف، ولو فسرنا الكافر بما يشمل المشرك والمنافق واإلسالم 

شرح كتاب النيل ١١٥/٥.  (١)
منهج الطالبين ١٥٧/٢، اإليضاح ٥٩٥/٢، قاموس الشريعة ٢٥٣/١١، جامع أبي الحسن البيسوي   (٢)
١٢٢٤/٢ ـ ١٢٢٥، والحديث لم أجده مرفوًعا للنبي ژ ولكن وجدته منســوًبا لإلمام أحمد بن 

. ƒ حنبل
ال يمنع الذمي من مجاورة المســلم لما فيه من تمكينه من التعرف على محاســن اإلسالم   (٣)
وهو أدعى إلســالمه طواعية، ويمنع من التعلــي بالبناء على بناء المســلم، وهو ليس من 
حقوق الجوار وإنما من حق اإلســالم، ولــذا يمنع منه وإن رضي المســلم به؛ لقوله ژ : 
«اإلسالم يعلو وال يعلى» حديث: «اإلســالم يعلو وال ُيعلى...» أخرجه الدارقطني (٢٥٢/٣ ـ 

ط دار المحاسن) وحسنه ابن حجر في الفتح (٢٢٠/٣ ـ ط السلفية).
وقيده الشــافعية ـ في األصح ـ بمــا إذا لم يكونوا مســتقلين بمحلة منفصلــة عن عمارة 

المسلمين بحيث ال يقع منهم إشراف على عوراتهم، وال مجاورة عرًفا.
وقيد الحلواني مــن الحنفية جواز المجــاورة بأن يقل عددهم بحيــث ال تتعطل جماعات 
المسلمين، وال تقل جماعتهم بسكناهم بينهم في محلة واحدة. الموسوعة الفقهية الكويتية 

٢٢٥/١٦ ـ ٢٢٦.
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بالتام والمســلم بالموفي لجاز، فيكون للمنافق حق واحد، وهو حق الجوار 
لنقصــه إيمانه بأعماله، وكــذا الموقوف فيــه، وعلى الوجــه األول صاحب 
الحواشي أبو عبد اهللا محمد بن عمرو بن أبي ســتة، وعلى الثاني «التاج» إذ 
قال: روي أن الجار ثالثة: جار له حق كالذمي والفاسق... إلخ، فتكون الكاف 

على ظاهرها لوجود الفرد(١).

 ١٩٦  ا���ر ا�cي �� ���ن

للموحد الموقوف فيه حقان: حق التوحيــد، وحق الجوار، وإن كان قريًبا 
فثالثة.

وفي «الديوان» ما يشــير إليه، ونصه: وأما الذي له حقان، فالجار المســلم 
وليس بقريــب، أو كان قريًبــا وليس بمتولى، فلــه حق القرابة وحــق الجوار، 
فمفهومه أن الذي ليس متولى لو كان غير قريب لــكان له حق واحد، وهو حق 
الجوار. بل نص عليه أيًضا في قوله: وأما من له حــق واحد، فالجار الذي ليس 
بقريب وال بمسلم فله حق الجوار فإنه أراد بمسلم المتولى بدليل مقابلته المسلم 
بالذي ليس متولى في القســم الذي له حقان، وأما المنافق الذي أســر الشرك، 

فليس له إال حق الجوار وحق القرابة إن كان قريًبا، والمشرك مطلًقا كذلك.

وقيل: ال حق في الجوار له إال لكتابي ومجوســي غير محاربين، وقيل: 
ال حق لمجوســي في الجوار، وعلــى األول يكون حق الموفــي من حيث 
اإلســالم أقوى من حق المنافق كذلك، وأما حقهما من حيث الجوار فسواء، 
وهكذا حق الجار من حيث الجوار ال يتفاضل، وعلــى الثاني يجوز أن يريد 

بالكافر المشرك(٢).

شرح كتاب النيل ١١٥/٥ ـ ١١٦، اإليضاح ٥٩٥/٢.  (١)
شرح كتاب النيل ١١٦/٥ ـ ١١٧.  (٢)
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 ١٩٧  ا���ر ا�cي �� }ال}$ ��ق

من الجيران من له ثالثة حقوق غير هذه كجار مســلم معتق بفتح التاء أو 
كسرها ـ وكجار مشــرك قريب معتق بالفتح والكســر ـ أو غير ذلك، ومن له 
أكثر كجار مسلم قريب معتق كذلك، وكجار للمرأة مسلم قريب لها ولزوجها، 

وعليها أن تبر قرابة زوجها المعتق لها.

والعدد فــي الحديث ليس للحصــر، وإن قلنا: إنــه أراد الحصر، فالحق 
ى بزيادة غيرها ومــا تقدم من أن بين المعتق  لألوصاف المذكورة فيه، ويتقو
والمعتق حق المولوية إنما هو قول وقال في «التاج»: بينهما حق الجوار فقط 
بالمعنى، والجار ذي القربى، الجار القريب نســًبا، والجار الجنب الذي ليس 

رحًما، وقيل: الجار ذو القربى قريب الدار، والجنب بعيد الدار(١).

���/ ��t ن�P  ١٩٨  �P األذى %� ا���ر و�

من اإلسالم كف األذى امتثاًال للواجب عن كل أحد، وال سّيما عن الجار 
واإلحسان إليه، ولو مجوسيا أو وثنيا(٢).

ن �� ا��ار!� �/  ١٩٩ 

الجوار بالمساكن، وإن بالســفن، أو في رحلة مسافرين موضع رحلتهم: 
أي: الموضع الذي ينزلونه ويرتحلون منه لعدم وصولهم إلى الموضع المسافر 
إليه، ونزولهم، أي: موضع نزولهم بعد الوصــول، ويحتمل أن يريد بالرحلة 
والنزول مســاكن الرحلة والنــزول ما لم يرجعــوا إلى أوطانهــم ويصلوها، 
ويحتمل أن يريد أن حق الجوار بالمســكن وإن في ارتحــال ونزول أن يعين 

شرح كتاب النيل ١١٧/٥ ـ ١١٨، اإليضاح ٥٩٥/٢، جامع أبي الحسن البيسوي ١٢٢٦/٢.  (١)
شرح كتاب النيل ١١٨/٥.  (٢)
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جاره في الرحلة عن موضع أو في النزول فيه ويحسن إليه، وذلك كله جائز، 
وأعم منه أن يريد أن حق الجــوار الزم في االرتحال وما بعده إلى النزول في 
موضع آخر، وهكذا في النزول وما بعده، فيلزم حق الجوار إذا كانا في مشي، 

ولو مشى كل على انفراد ألنهما سيجتمعان في النزول(١).

 ٢٠٠  ��ُّ ا��ار(٢)

صلة الجار واجبة إلــى أربعين بيًتا. ويعد أربعيــن بيًتا من بابه الذي 
يبرز منه(٣).

وعند بعــض أربعون ذراًعا مــن كل جهة، وهو قول أبــي عبيدة، وقيل: 
أربعون بيًتا كذلك من كل جهة، وقيل: أربعــون داًرا كذلك من كل جهة في 
القرى: «شكا رجل جاره إلى رسول اهللا ژ ، فأمر منادًيا على باب المسجد أال 

شرح كتاب النيل ١١٨/٥.  (١)
ذهب الشــافعية والحنابلة إلى أن حد الجوار أربعون داًرا من كل جانب. مستدلين بحديث   (٢)
أبي هريــرة ƒ أن النبي ژ قال: «حق الجــار أربعون داًرا هكذا وهكــذا وهكذا» أخرجه 
أبو يعلى عن شــيخه محمد بن جامع العطار وهو ضعيف. كذا في مجمع الزوائد (١٦٨/٨ ـ 

ط. القدسي).
وذهب المالكية إلــى أن الجار هو المالصق من جهة من الجهــات أو المقابل له بينهما 
شــارع ضيق ال يفصلهما فاصل كبير كســوق أو نهر متســع، أو من يجمعهما مسجد أو 
مسجدان لطيفان متقاربان، إال إذا دل العرف على غير هذا الحد، وحملوا حديث: «أال إن 
أربعين داًرا جار» على التكرمة واالحترام، ككف األذى، ودفع الضرر، والبشر في الوجه 

واإلهداء.
وذهب أبو حنيفة وزفر إلى أن الجــار هو المالصق فقط؛ ألن الجار مــن المجاورة، وهي 
المالصقة حقيقة. وقول أبي حنيفة وزفر هو القياس، وذهب الصاحبان (أبو يوسف ومحمد) 
إلى أن الجــار هو المالصق وغيــره ممن يجمعهم المســجد؛ ألنهم يســمون جيراًنا عرًفا 

وشرًعا، وقولهما استحسان. الموسوعة الفقهية الكويتية ٢١٧/١٦.
منهج الطالبين ١٥٣/٢، اإليضاح ٥٩٥/٢، بيان الشرع ٢٣٢/٥.  (٣)
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إن أربعين داًرا جار»(١) كأن الشــاكي لم يعده المشكو منه جاًرا لعدم قربه، أو 
هو قريب متصل لكــن نبه على عظم حق الجوار حتى أنــه ليتجاوز إلى حد 

أربعين، فكيف بالقريب المتصل؟

ويعد البراح وفي الفالة قدر قبس النار بقدر ما يشعل عادة من توسط في 
عظم الشعلة وصغرها وتوسط في سرعة الوقود وتماديه، سواء وقع االقتباس 
أم ال منهمــا أو من بعضهما، وقيل: قــدر ما تدرك رائحة القــدر، وقيل: قدر 
ما تدرك رائحة اللحم المشــوي، كما روي أن سبب ذهاب بصر يعقوب ‰ 
أنه شوى لحم جمل فوجد جاره رائحته ولم يعطه منه، وقيل: ما يحميه كلب 
بأن يحفظــه بنباحه إذا جاء أحــد إليه، أعني إلى ذلــك الموضع، وقيل: قدر 
صوت المغرف فيبعد باســتعماله صيًفا مثًال في ســقف البيــت بعض بعد، 
ويقرب في غير ذلك، وإذا كان يســمع تارة من موضع وتارة ال، وتارة تدرك 
رائحة القدر، وتارة ال، فإذا لم يســمع أو لم تدرك، فقوالن في لزوم الحق له 

كما هما في كل ما إذا لم يعلم الجار بما حدث لجاره.

وإذا كان ال يســتعمل أحدهمــا رائحة فــي قدر وال مغراًفا يســمع له 
صوت، فبمقدار ما يراح أو يســمع لو كان ذلك، وقيل: الجار واحد وذلك 
كله من كل جهة، وذكر بعضهم أن الجوار عشر بيوت من كل جهة، وقيل: 
ســبعة من كل جهة، وقيل: ثالثة من كل جهة، وقيل: ال يعتبر الخراب وال 
يعد فــي الجوار ولو خــرب بعد العمــران، ويعد في الجــوار أهل الذمة 
والعبيد، وكل بيت كان أقرب كان حقه أوجب يتصور الجار أماًما في سكة 

غير النافذة وبغيرها(٢).

مسند أبي يعلى الموصلي، مسند أبي هريرة ١٤٢؛ ح: (٥٩٨٢).  (١)
شــرح كتاب النيل ١١٨/٥ ـ ١٢٠، جوابات الســالمي ٤٢٧/٥ ـ ٤٢٩، قاموس الشريعة ٢٤٥/١١،   (٢)

.٢٤٩
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 ٢٠١  أي ا����ان أو�K ��ال���اء؟

الجار ثالثة: اثنان يميًنا واالبتداء منه، من اليمين في كل شــيء حسن 
أولى مــن خالفه، وإنمــا وصفت الشــيء بالحســن واألولويــة إلخراج 
ما، كدخول الكنيف فإنه يقدم فيه األيسر وكنزع النعل فإنه يقدم فيه األيسر 
وواحد شــماًال، ويعتبر اليمين والشــمال بالخروج وكذا خلف وأمام، وإن 
اتصل بجانب واحد بيوت ملتصقة به أعطــى األول عند الذهاب باإلعطاء 
ثم الذي يليــه، وذلك يمين، وقيل: يعطيهم كلهــم ألنهم ملتصقون، ووجه 
األول ما ورد من اإلعطاء لألقرب، ويناســب القول الثاني أنهم ســواء في 
الشفعة، والدليل على أن اليمين ما كان يميًنا عند الخروج أن قدامه ما كان 

قدامه عند الخروج قطًعا.

فإن كان بيت فوقه فليعط يميًنا فشــماًال ففوق، كل ذلك واحد واحد إلى 
كل جهة فتحت إن لم تكمل ثالثة بأن لم يكن بيت فوقه أو لم يكن يمينه أو 
لم يكن شــماله، الحاصل على هذا القول أن الجار ثالثــة بيوت، فإن وجد 
البيوت في جهات اختير ثالث الجهات، فأعطي في كل جهة بيت، وإن وجد 
جهتان فيهما بيوت أعطي لفضالهما بيتان ولآلخر بيت كاليمين مع اليســار، 

وكاليسار مع خلف أو قدام، وكقدام مع خلف.

وال يخفى أنه ال يلزم من كون الجار ثالثة، اثنان يميًنا وواحد شــماًال أن 
يعطي من فوقه مع اليمين، والشمال ومن تحته معهما إن لم يكن بيت فوقه.

وقيل: يعطي يميًنا إلى أربعة، وشــماًال إلى ثالثــة، وأماًما الثنين وخلًفا 
لواحد، وكذا يعطي فوق وتحت لواحد إذا أعطى إليهما.

وقيل: البــدأة من أقربهما، أي: اليمين والشــمال باًبا إليــه، ولو كان بعيد 
الباب أقرب جواًرا بأن كان بابه من طريق آخر «لقول عائشة: قلت: يا رسول اهللا 
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إن لي جارين فأيهما أهدي إليه؟ قال: إلى أقربهما باًبا إليك»(١) تعني إلى أيهما 
أهدي أوًال؟ ويدل لهذا أنها أثبتت لنفســها جارين، والجار له حق، فتبين أنها 
تسأل عما تبدأ به، ويحتمل أن تريد أن لها جارين أحدهما بعد اآلخر، وسألت 
عمن تعطي ومن ال يلزمها، فقال: تعطي أقربهما باًبا، يعني: وال يلزمك اآلخر، 
ويســتدل به من قال: الجار واحد من اليميــن وواحد من الشــمال، لكن فيه 
االحتمال، ولــو كان هذا هو المتبادر من اللفظ في الســؤال والجواب، غير أن 
لفظ الجار حمله على الشــرعي أولى مــن حمله على اللغــوي المطلق، وفي 

االحتمال الثاني يكون أخذ الجارين من سؤالها لغويا مطلًقا واآلخر شرعيا(٢).

ا����� واأل&�Sل  ٢٠٢  /+� ��Ek ا��ار: 

يقطع عن المرأة حق الجــوار عبيدها المتزوجون لغيــر إمائها وأطفالها، 
غها وإن لم يتزوجوا فهم جيرانها، فلو كان عن يمينها طفالن لها  وال سّيما بال
لزمها حق الجوار لهما دون من بعدهمــا ألنهم كاألجانب بدليل أنها تعطيهم 
زكاتها وكفاراتها بأنواع الكفارات ولو دينار الفراش، فإن لم يكن لهم عاصب 
تلزمه نفقتهــم لزمتها نفقتهم، وعدوا جاًرا لها كمــن فنيت وابن أمه وكل من 
ال يعد جاًرا ويعد ما بعده يلزم إعطاءه مما حــدث مثل بناته البالغات إذا كن 
تحته ولم يتزوجن وســكن جواره فإنهن ال يقطعن عنه حق الجوار ألنهن من 

عياله، ولكن يعطيهن مما حدث عنده(٣).

ورد في «الديوان»: العبد المشــترك يقطع عنه الجوار، وكذلك عبيده إذا 
اختلطوا مع غيرهم حتى ال يفرزوا، وطفلــه إذا اختلط مع غيره حتى ال يفرز 

رواه البخاري في كتاب األدب، باب: حق الجوار في قرب األبواب، ح: ٦٠٢٠.  (١)
شرح كتاب النيل ١٢٢/٥ ـ ١٢٤، قاموس الشريعة ١٩١/١١.  (٢)

شرح كتاب النيل ١٢٦/٥.  (٣)
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بينهم، وإذا ذهب واحــد من العبدين وبقي اآلخر فإن ســيد كل واحد منهما 
يحتاط لنفســه حق الجوار، وكذلك أحد األطفال المختلطين إذا زال أحدهما 
من الجوار، وبقي اآلخر فليحتط كل من األبوين لنفســه والولد المشترك إذا 
لم يكن عن أبويه فإنه ال يقطع عنهم الجوار، والعقيدان ال يقطع أحدهما عن 
اآلخر الجوار فيما بينهما، وأما إن انفرد به أحدهما دون اآلخر فإنه له منه حق 

الجار إذا كان جاًرا له ويقطع الجوار أيًضا(١).

وأما أطفال المرأة إذا كانوا في جوارهــا فإنهم يقطعون عنها حق الجوار، 
كانوا مع األزواج أو لم يكونوا؛ ألنهم يجوز لها أن تعطي لهم ما وجب عليها 

من الصدقة، فكيف بما دون ذلك(٢).

 ٢٠٣  /+� ��Ek ا��ار: ا�
وج

يقطع عن المرأة الجوار زوجها إن سكن في بيت وحده؛ ألنه ال يعد من 
عيالها بل المــرأة تعد من عيال الرجل إال إن كان مولــى لها فهو من عيالها، 
كما أنها من عياله فال تعده إن كانت تنفقــه وكذلك هو ينفقه، وتقطع ضرتها 

إن لم يكن الزوج معها أيًضا، ويعدون من جوارها(٣).

وكذلك زوجها يقطع عنها حق الجوار إذا سكن في بيت غير البيت الذي 
سكنت فيه، وكذلك ضرتها على هذا الحال.

وبالجملة: أن كل من لم يكن من عياله، فإنــه يعده من الجيران، ويقطع 
عنه الجوار(٤).

شرح كتاب النيل ١٢٧/٥.  (١)
اإليضاح ٥٩٩/٢.  (٢)

شرح كتاب النيل ١٢٦/٥.  (٣)
اإليضاح ٥٩٩/٢.  (٤)
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K/���ا�  $S�� ٢٠٤  /+� ��Ek ا��ار: ا�`��!�ن و3

العقيدان يكون كل واحد منهما جاًرا لصاحبه إذا كانا في مساكن متقاربة، 
والمشتركان في المال يكون كل واحد منهما لصاحبه، وكذلك خليفة اليتامى 
يكونان له جاًرا ويكون لهم جــاًرا، ومن كان له بيت كبيــر عريض، وحاذاه 
بيتان أو ثالثة أو أكثر، اتصل به ذلك كله عن اليمين أو الشمال أو غيرها فإنه 
يعطي لهما مما حدث ويعطونه مما حدث، ويعــد أيًضا من بعدهم حتى يتم 

جاران واحًدا بعد آخر حيث يلزم جاران واحًدا بعد آخر مثًال(١).

 ٢٠٥  /+� ��Ek ا��ار: ا���ر ا���.6

هل للعاصي أو المرتد حق الجوار؟ مثل اآلبق عن مواله والعاصية لزوجها 
يــن والمانع للحق والقاطــع للطريق والمرتــد والقاعد على  والطاعــن في الد
الفراش الحرام، والقاتل ظلًمــا إذا لم يطلع غير الجار على أنه قاطع أو ارتد أو 
اطلعوا على ذلك ولم يقدروا على إنفاذ الحــق أو تربصوا ليقدروا أو يحققوا، 
هل يعطى لهم ويعدون ويقطعون حقه، ولــو علل الثاني دونه أم ال يعطون وال 
ين؟ وهو المختار كما  يعدون وال يقطعون حقه؛ ألن مواصلتهم اســتخفاف بالد
ذكره أبو عبد اهللا محمد بن عمرو بن أبي ستة قوالن للعلماء في هذه المسألة(٢).

�� ٢٠٦  /+� ��Ek ا��ار: ا���k[ ا�!�

ويقطع الذواقة(٣) وحق الجار الســوق والطريق، وواد فيه ماء أو لم يكن 
إن كان واحد من ذلك بين دور أو بيوت.

شرح كتاب النيل ١٢٧/٥.  (١)
شرح كتاب النيل ١٢٧/٥، جوابات الســالمي ٤٣٠/٥ ـ ٤٣١، اإليضاح ٦٠٠/٢، منهج الطالبين   (٢)

١٥٢/٢ ـ ١٥٣.
والذواقة بفتح الذال وتخفيــف الواو: الذوق، والمــراد يقطع وجوب الذواقــة أو الذواقة   (٣)=
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وفي «القواعد»: يجــب حق الجار ما لم يقطع طريق جائز شــارع أو واد 
نافذ أو سوق خارج، وفي «القناطر»: طريق جائز أو واد جار أو سوق جامع.

وفي «الديــوان»: إذا كانت الدور فــي الزقاق فإن الــذي يقابل باب دار 
الرجل يكون له جاًرا، وأما الشــارع فال يكون التي قابل باب داره جاًرا، ومن 
العلماء من يقول: يكون له جار، وإذا فرق بين الدور واد أو ســاقية أو طريق 

فال يكون بعضها جاًرا لبعض.

ومثل الدور في ذلك البيوت والغيران وكل ما يكون به التجاور، ومراده 
بالزقاق السكة غير النافذة التي للخواص، وسكة العامة كالشارع سواء نفذت 

أو لم تنفذ(١).

وفي األثر: ويقطع ذواقة الجار ثالثة: الســوق، والوادي، والطريق، يعني 
إذا كان أحد هؤالء بين الدور، فال يكون بعضها جار البعض(٢).

��انAص وا�,Gار: ا� ٢٠٧  /+� ��Ek ا��

إن كان بينها بيوت أو خصوص أو غيران سكن فيها بعيال أو بغير عيال، 
فهل يقطع بعضها جوار دار بجوانبه، أو بأحــد جوانبه فيكون هو الجار دون 
الدار المتصلة أو البيت المتصل بما اتصل به مــن دار أو بيت إن كان حيث 
يحتاج فيه لبيتين كاليمين مثًال؛ ودون ما عداه من جهته ولو متصًال به إن كان 
حيث يحتاج فيها لبيت واحد كشــمال وهو الصحيــح أو ال؟ ولكن يعطيهم 

الواجبة، ويجوز ضم الــذال وتخفيف الواو، أي: ما يجعل في الفــم ويذاق، والمراد يقطع 
وجوب الذواقة أيًضا، أو الذواقة الواجبة، وذلك كناية عن اإلطعام قل أو كثر. ينظر: شــرح 

النيل ١٢٨/٥
شرح كتاب النيل ١٢٨/٥ ـ ١٢٩، جوابات السالمي ٤٣٠/٥.  (١)

اإليضاح ٦٠٠/٢.  (٢)

=
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أيًضا خالف؛ وعلى هذا يلزمــه إعطاؤهم، وكذا أيًضا علــى األول يعطيهم، 
مثاره هل يراعى عــدد الدور فال يقطع هــؤالء الجوار عن الــدار بعدهم أو 
المعطى لهم؟ ظاهر في أنه يعطي أهل البيوت واألخصاص والغيران ولو كان 
ال يعدهم فيقطعون، وعلــى كل حال فإنهم يقطعون، وأهــل تلك البيوت أو 
الخصــوص أو الغيران بعض جار لبعض، وكذا لو كانــت دار بين بيوت هل 
تقطع الدار حق البيت كذلــك أم ال؟ وكذا دار بين غيران، أو غار بين بيوت، 
أو بيت بين غيران، وكل نــوع بين نوع متحد مخالف لــه، ولزم الجوار في 

النوع المتوسط بين غيره، ولزم حق الجوار بين الساكنين(١).

ت�� K�% C+�`H 6ا��  ٢٠٨  /+� ��Ek ا��ار: ا��ور 

اختلف الفقهاء إن جاورت دار فيها بيــوت أو خصوص أو نحوها رجًال 
من يمينه أو شــماله أو فوقه أو تحته أو أمامــه أو خلفه حيث ثبت حق قدام، 
والخلف هل يعطي ذلك الرجل لكل ساكن بها؛ ألنها كبيت واحد إذ شملتها 
دار واحد إن حــدث إليه طريف بل ما يلــزم فيه حق الجــوار مطلًقا؟ ولعله 
المراد بالطريف، فإن كانت بجانب يلــزم فيها جاران أعطى للدار التي بعدها 
كذلك، أو لما بعدها من بيت أو غار أو نحــوه كذلك. أو لمن يليه فيها فقط 
مطلًقا؛ أي: أهل بيت يليه فيها، سواء يمينه إذا دخل أو شماله، وكذا لو تعدد 
من يليه يعطي من يليه كلهــم، أو لمن بيمينه؛ أي: أهل بيت واحد يكون فيها 
بيمينــه إذا دخل تلك الــدار، أو لبيتين إن كانا عن يمينــه إذا خرج من داره، 
ولبيت إن كان عن شــماله، وهو الصحيــح أقوال؛ وإن تاله بيــت من الدار 
المذكورة ال يسكنها صاحبها بنوم ليًال وال بصنعته فهو كحانوت الحق لذلك 

البيت إال إن وافقت الرائحة مثًال من كان فيها(٢).

شرح كتاب النيل ١٢٧/٥.  (١)
شرح كتاب النيل ١٢٩/٥ ـ ١٣٠، اإليضاح ٦٠٠/٢.  (٢)
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 ٢٠٩  /+� ��Ek ا��ار: ا����ب ا�cي ��Ek ا��ار

إن سكن عياالت بينها حجاب في بيت ففي اعتبار الجوار بينها فيقطعون 
عمن بعدهم، ومن ذلك محالهم في السفينة وعدمه قوالن ثالثهما األصح أنه 
إذا كان الحجاب بناء أو ألواًحا من عــود اعتبر، وإال اعتبر ما بعدهما، وعلى 

كل حال يعطيهم ألنهم كعيال ولشدة القرب والضر(١).

�� ٢١٠  /+� ��Ek ا��ار: ا��ا5

ال يعتبر في الحوانيت إن لم يســكن فيها بل خزن فيهــا مال أو جعلت 
للبيع والشراء أو لغير ذلك، وإن كان بيت فيها أو كان يصنع فيها وال مسكن 
له سواها فهي جار، وإال لم يلزم إال دفع مضرة الرائحة عنه، وفي «الديوان»: 
وأهل الحوانيت ليس بينهم جوار إال إن ســكنوا في حوانيتهم، وال يلزمه أن 

يعطيه إذا لم يعلم بما حدث(٢).

ق ا���ر(٣)�� C+�/  ٢١١ 

من حق الجــار أن تقرضه إذا طلب منك قرًضــا، ما لم تعلم أنه يطلب 
القرض لمعصية فإن القرض حينئذ معصيــة وال طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق ســبحانه، وتعينه إذا استعانك، وتغيثه إذا اســتغاثك وتعود عليه إذا 

شرح كتاب النيل ١٣٠/٥.  (١)
شرح كتاب النيل ١٣٠/٥، اإليضاح ٦٠٠/٢.  (٢)

من حقوق الجوار ما ذكره الغزالي فــي قوله: ليس حق الجوار كف األذى فقط، بل احتمال   (٣)
األذى، فإن الجار أيًضا قد كف أذاه، فليس في ذلك قضاء حق وال يكفي احتمال األذى، بل 
ال بّد من الرفق، وإســداء الخير والمعــروف... ومنها: أن يبدأ جاره بالســالم، ويعوده في 
المرض، ويعزيه عند المصيبة، ويهنئه عند الفرح، ويشــاركه السرور بالنعمة، ويتجاوز عن 
زالته، ويغض بصره عن محارمه، ويحفظ عليه داره إن غاب، ويتلطف بولده، ويرشده إلى 

=ما يجهله من أمر دينه ودنياه... هذا إلى جملة الحقوق الثابتة لعامة المسلمين.
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افتقــر، وتجيبه إذا دعاك وإن اســتعانك لمعصية أو دعــاك لها أو ألمر هو 
موصل إليها أو استغاثك كذلك حرم عليك أن توافقه في ذلك، وتعوده إذا 
مرض وتشــهد جنازته إذا مات، فتتبعها وتصلي عليه، وتعزيه بمساءة؛ أي: 
فيها أو ألجلها، وإن كان مرضه أو موته أو مســاءته في معصية كحزن على 
نصر اإلسالم، وكقتال فتنة فال تعده وال تحضر جنازته وال تعزه في مساءته، 
وتحفظه في مغيبه، وال تســتطيل عليه بالبناء فتحجب عنه الشمس والريح 
أو موضع الطلوع والغروب إال بإذنه، وال تؤذيه بُقتار قدرك أو شــوائك إال 

إن أعطيته(١).

من حق الجار أن يبدأه بالســالم وال يطيل معه الكالم وال يكثر الســؤال 
عن حاله ويفصح عــن زالته وال يتطلع من الســطح إلى عوراتــه، وإن أراد 
السطح لحاجة كإصالحه أعلمه ليستتروا إن كان يشرف عليه، وال يضايقه في 
مصب الماء من ميزابــه، وال في طرح التراب بفنائــه، وال يضيق طريقه إلى 
داره، وال يتبعه النظر فيما يحمله إلى بيته، ويســتر له ما ينكشف من عوراته، 
ويقيمه من صرعته إذا نابته نائبة في جميــع أمره، وال يغفل من مالحظة داره 
عند غيبته، وال يتســمع كالمه وال يفشِ ســره ويغض بصره عن حرمته، وال 
يديم النظر إلى خادمه، ويتلطف لولده في كالمه ويرشــده إلى ما يجهله من 
أمــر دينه ودنياه، وال يخــرج ولده بما يغيــظ ولده إن لم يعطهــم وال يفعله 

ما يغيظه ولو أعطاهم(٢).

وقال ابن تيميــة: إن المجاورة توجب لكل مــن الحق ما ال يجب ألجنبــي، وتحرم عليه 
ما ال يحرم على األجنبــي. فيبيح الجوار االنتفــاع بملك الجار الخالي مــن ضرر الجار، 

ويحرم االنتفاع بملك الجار إذا كان فيه إضرار. الموسوعة الفقهية الكويتية ٢١٩/١١.
شرح كتاب النيل ١٣٢/٥ ـ ١٣٣، مدونة ابن غانم ٣٠٨/٣، قاموس الشريعة ١٩٥/١١.  (١)

شــرح كتاب النيــل ١٤٠/٥، اإليضــاح ٦٠١/٢، قامــوس الشــريعة ٢٥٤/١١، منهــج الطالبين   (٢)
١٥٧/٢ ـ ١٥٨.

=
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ومن حق الجار أن تحتمل أذاه إذا آذاك، وإذا رأيت له عورة سترتها، وإن 
رأيت منه الحسنة شكرتها، وإن رأيت منه ما ال يجوز نصحته فيما بينكما.

سئل رسول اهللا ژ عن حق الجار على جاره قال: «إن استقرضك أقرضته 
وإن مرض عدته وإن استغاثك أغثته، وإن أصابته شدة عزيته، وإن أصابه خير 
هنيته، وإن مات شهدته، وإن غاب حفظته، وال تؤذيه بقتار قدرك إال أن تهدي 

إليه منها»(١).

 ٢١٢  إذاe$ ا���ر /� &��م �Nره

ما حدث ألحــد من مأكول أو مشــروب مما لم يكن عنــد جاره لزمه 
إذاقته منه، إن كان جعله لــألكل، وإن كان لغير األكل كاالدخار أو للبيع أو 
نحو ذلك لم تلزمه إذاقة إن لــم يأكل هو أو عيالــه، وإن منعهم فأكلوا لم 
تلزمه، وإنما يعبرون باإلذاقة إشــارة إلى أنه ال حد فــي عطية الجار، وإنه 
يكفي فيها القليل، وما كثر فهو أعظم أجًرا، وذكروا أن األولى أن يعطيه في 
وعاء ثقيــل؛ ألنه يوزن له الوعاء الذي يعطي فيــه ولزم اإلعطاء مما حدث 
وإن قــل؛ وفي «الديــوان»: وقيل: فــي كل ما دون قيمــة الدرهم ال يلزمه 

اإلعطاء منه إذا حدث إليه(٢).

 ٢١٣  /��ار /� ��Kk ا���ر /� &��م �Nره

إن كان يحدث كل يوم كلبــن ورطب وزبــد، وإن كان يحدث مراًرا في 
اليوم أو فــي الليلة لزمه إعطــاء واحد عن اليــوم والليلة مًعــا، إال إن تنوع 
الحادث، وســواء يحدث إليه في داره كحلب شاته أو من خارج الدار كالبلدة 

رواه الطبراني فــي المعجم الكبير مــا رواه بهز بن حكيم، عن أبيه، عــن جده، ح: ١٠١٤،   (١)
وينظر: منهج الطالبين ١٥٢/٢، اإليضاح ٦٠٣/٢، جوابات السالمي ٥٦٠/٥، بيان الشرع ٢٢٩/٥.

شرح كتاب النيل ١٣٤/٥، اإليضاح ٦٠١/٢ ـ ٦٠٢، بيان الشرع ٢٤٢/٥.  (٢)
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والصحراء والبلدة األخرى، وإذا تعدد الحادث لزمــه إعطاء من كل نوع ولو 
حدثت بمرة؛ إال إن أعطى له نخلة يخرفها أو شــاة يحلبها، أو غير ذلك مما 
يشــغله به من جنس ما يحدث منه إليه ما حدث لــه، وإن أعطاه نخلة وكان 
يخرف نوًعا آخر أعطاه منه أيًضا، وإذا جنــى رطًبا ليعطيه رحمه، أو صاحبه، 

أو غيرهما، ال ليأكله لم يلزمه إعطاء جاره(١).

�o�k%ط إل�y ره�N �D% �+� ر��ا� ��%  ٢١٤ 

قال الوضاح بن عقبة: إن اشتريت فاكهة فاسترها عن جارك وإال فأنله منها، 
وكذا غير الفاكهــة، فكل ما لم يعلم به جــارك ولم تبلغــه رائحته فال يلزمك 
إعطاؤه منه، وإن علم أو بلغته رائحته ولو لــم يعلم أن الرائحة منك فعليك أن 
تعطيه، وعلى هــذا القول: من اجتنى رطًبا ولم يعلم جــاره فال يلزمه اإلعطاء، 
وإن علم جاره ولم يعلــم آخر أعطى من علم مما حدث إال إن لم يعلم إال بعد 
انقضائه، وســواء علم الجار بإخبــار صاحب المال أو بأحد مــن عياله أو من 
غيرهم أو باطالعه على ذلك ولو برؤيته في يد طفله، وإن لم يعلم بأنه علم لم 
يلزمه شيء إن كان قد ســتر قدر طاقته، وإن أعطى جاًرا ولم يعلم الجار اآلخر 
إال من هذا الجار بإخباره أو بغير إخباره لزمه أن يعطي لهذا الجار اآلخر أيًضا.

وقيل: ما ال ُيريح، أي: ال يخرج رائحة ال حق لجار فيه، ولعله إن لم يعلم 
به كما هو واضح، ألن قوله: ما ال يريح، مشــعر بأن العلة في اللزوم الرائحة، 
وإنما كانت علة ألن الجار يعلم بها حدوث الشيء، فالمدار على العلم، فبأي 

وجه حصل له العلم بحدوث الشيء من رائحة أو مشاهدة لزم له اإلعطاء(٢).

شرح كتاب النيل ١٣٤/٥ ـ ١٣٦، اإليضاح ٦٠٢/٢.  (١)
شــرح كتاب النيل ١٣٧/٥، اإليضاح ٦٠٢/٢، قاموس الشــريعة ١٩٦/١١، بيان الشرع ٢٣٧/٥،   (٢)

منهج الطالبين ١٥٤/٢ ـ ١٥٥.
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 ٢١٥  �[ ا���ر #�+� ا��yاه �Nره

قيل: ال حق للجار فيما اشتراه جاره، وعلى هذا فإن اشترى رطًبا في نخلة 
ال يلزمه اإلعطاء منه، وكذا في غير النخل، وقيده بعض بأن يكون الشــراء من 
السوق، وإذا لم يكن عند جاره ما يشــتري به أو كان ال يباع له أو فرغ قبل أن 
يشــتري أو يباع بما ليس عنده وال يطيــق بدله مما يباع بــه أو نحو ذلك من 
الموانع لزمه أن يعطيه، وعن بعضهم في منزل الســوق أنه ليس على أصحابه 
حق الجار فيما اشتروه من سوقهم أو من ســوق آخر في سوقهم مثله، وإن لم 
يكن في ســوقهم مثله لزمه اإلعطاء، وذكر بعض أنه يلزم الجار لجاره إذا طبخ 
ا أو غيره وعلم به أن يطعمه منه، وأنه قيل: الجار كالرحم في لزوم الصلة(١). أرز

�Hر��ر ���ا� $�.  ٢١٦ 

على الرجل أن يصل جارتــه والتي من أرحامه ويدخــل عليها إن كانت 
ممن يدخل مثله عليها، وال بــأس عليهما إن دخل عليهــا مريضة ولو نائمة 
مســتترة إن أمكن وإال كلمها من الباب أو مــن وراء الحجاب إن أمكن وإال 

واصلها بسالم وإعالم به(٢).

V��Aر ا���ا� $�.  ٢١٧ 

على الغريب الذي يســكن بجوار قوم أن يصلهم ويصلوه ولو كان البيت 
لغيره أو كان مقصًرا، وتقسم وصية الجيران على قدر الخلف في الجار، وإن 
من حق الجار والزوجة واألهل أن تظهر لهم أنهم محسنون ولو مسيئين؛ ألن 
لهم أن ال يظهر عيوبهم في وجوههم، وأنه إن سكنت جماعة بمنزل لكل فيه 

شرح كتاب النيل ١٣٧/٥ ـ ١٣٨، اإليضاح ٦٠٣/٢، جوابات السالمي ٤٣٠/٣ ـ ٤٣١.  (١)
شرح كتاب النيل ١٣٨/٥.  (٢)
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بيت ال يدخل عليه فيه إال بإذنه فال يجزي من لزمته مواصلتهم إال أن يصلهم 
جميًعا، وإن لم يجــد بعضهم في بيوتهم وإن لم يختــص كل ببيته أجزأه إن 

وجد بعضهم أن يقول له: أعلم من غاب منكم إني قد واصلت(١).

 ٢١٨  /� ذV9 إ��N Kره أو ر�+� #�� ���ه

من وصل منزل جاره أو رحمه فلم يجده فيه أو استأذن فلم يؤذن، ونوى 
صلته لم تلزمه إعادتها، فإن لقيــه أو أعلم إليه بحاله أجزأه وإن أعاد ثانًيا فهو 
أفضل، وإن قيل له: من البيت إنه موضع كذا لم يلزمه وصوله فيه وليعلمه إن 

لقيه بعد، وإن استتر عنه أرسل إليه من يعلمه بوصوله(٢).


��� ا�++A,ا� $�.  ٢١٩ 

إن كان الجار صغيًرا يعرف الخير من الشــر والجفا من البر وجبت صلته 
ولزم القيام به، وال صلة إن كان ال يعرف ذلك(٣).

�� a 6#!� وا��P��`+ا� $�.  ٢٢٠ 

إن كان كاألبويــن أو األخويــن أو الزوجين ســكنا بيًتا واحــًدا لم يجز 
الوصول إلى أحدهما دون اآلخر إال إن اعتقــد وصولهما مًعا وقصده، وعليه 
أن يعلم الذي وجده بقصدهما، ويجزي ذات حياء أن تصل منزله وليس عليها 
أن يعرف شخصها، وأن من كثر جيرانه وعنده قليل لحم يشويه أو يطبخه فإن 

هاج عليهم قتاره فعليه أن ينيلهم منه وإال فال يأثم إن وصل بعضهم(٤).

شرح كتاب النيل ١٣٨/٥، اإليضاح ٦٠٣/٢ ـ ٦٠٤.  (١)
شرح كتاب النيل ١٣٨/٥، قاموس الشريعة ٢٤٦/١١، بيان الشرع ٢٣٨/٥ ـ ٢٣٩.  (٢)

شرح كتاب النيل ١٣٨/٥، منهج الطالبين ١٥٢/٢.  (٣)
شرح كتاب النيل ١٣٨/٥ ـ ١٣٩.  (٤)
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 ٢٢١  اإل���ن ����ر وذي ا����

من حق الجار والصاحب وذي الرحم اإلحسان إليهم وكف األذى عنهم، 
وإن ســألوك حاجة احتاجوها وقدرت عليهــا، فقيل: ما لــم تخف هالكهم 

وتلفهم، أي: تلف عضو أو منفعته منهم إن منعتهم فال عليك(١).

 ٢٢٢  اإل5!�ر %�K ا���ر وذي ا����

حكم الجار وذي الرحــم في اإلنكار عليهــم إذا فعلوا منكــًرا أو األمر 
بالمعروف كغيرهم في الوجوب، وإال فهم آكد من غيرهم.

قال الحسن: يجيء الرجل يوم القيامة متعلًقا بجاره فيقول: يا رب إن هذا 
خانني؛ فيقول: وعزتك وجاللك ما خنته في أهل وال مال؛ قال: يا رب صدق 

ولكن رآني على معصية ولم ينهني عنها فيؤجر.

وذكر بعضهم أن لــه أن يبغض جاره الفاســق دون قطع الــكالم والصلة، 
ا إذا أمره أو نهاه(٢). ويسعه السكوت عنه في صادر منه من قبيح إن خاف منه ضر

 ٢٢٣  /� ال ��ز ����ر /� &��م �Nره

من اضطر للميتة فال حق فيها للجار، ومن أخــذ طعاًما بالداللة إلى بيته 
لزمه إعطــاء الجار، وكذا ما نزعــه ألوالده بالحاجــة، وإن كان بال نزوع فال 
يلزمه اإلعطاء، وكذلك من يأكل من طعام غيره بالداللة فال حق عليه لجيرانه، 
ألنه ليس له إال ما أكل، ال على من أخذ إلــى بيته، وضابط الداللة أنها على 
قدر ما يطمئن إليه القلب، وعلى ذلك يترتب اإلعطاء للجار وعدم اإلعطاء(٣).

شرح كتاب النيل ١٣٩/٥، بيان الشرع ٢٣١/٥.  (١)
شرح كتاب النيل ١٣٩/٥، اإليضاح ٦٠٥/٢، قاموس الشريعة ١٩٣/١١، بيان الشرع ٢٣٠/٥.  (٢)

شرح كتاب النيل ١٤٠/٥.  (٣)
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/F� إ%�kء ا���ر� ٢٢٤  /� ال �

الصياد إن صــاد لبيع فذبح أو لم يذبح، والتاجر إن اشــترى لحًما أو غيره 
لتجر، والجزار إن اشــترى دواب فذبحها للتجر أو ذبح للناس بأجرة من اللحم 
أو ذبح دوابه لتجر فال يلزمهم لجارهم ذلك، وقيــل: إن ذبح بأجرة من اللحم 
ليأكله أعطى جاره، وكذا كل من ملك شــيًئا بوجه من وجوه الملك كلها؛ كهبة 
وصدقة وأجرة وصداق وأرش وكفارة وشراء وغير ذلك، وكحادث من غلة نخله 
أو شــجره أو غنمه أو إبله أو بقره أو زرعه ونحو ذلــك إذا جعله لالدخار بمدة 
طويلة أو قصيــرة ليبيعه أو ليهبــه أو ليخرجه من ملكه بوجه مــن الوجوه بعد 
ذلك، أو أراد إخراجه من ملكه في حينه بال ادخــار بوجه من الوجوه أو ادخره 
ليأكله بعد، فــال يلزمه إعطاء الجيــران، وإذا أكل منه بعد ذلــك أعطاهم، إنما 

عليهم أن يعطوا مما يأكلون، وأما ما ال يأكلون منه فليس عليهم منه شيء(١).

�� /� &��/� ���رهJء ا��k%٢٢٥  إ 

إن نزل ضيف عابر ســبيل بقــوم، أي: فيهم أو عليهــم، ومعه ما ليس 
عندهم لزمه أن يعطيهم منه إن نــزل بقربهم أو أضافوه أو جاور بعضهم في 
الدور أو غيرهــا، فإنه إذا نزل فــي دارك فجيران دارك جيــران له، ولو لم 
يعلموا به، وقيل: إن علموا به أو وجدوا ريحه لزمه اإلعطاء، وإال فال، وذلك 
إذا كان غير مغلق عليــه وال يلزمه إعطاء الجار إن أعطــى ضرورة كحامل 
وجــار، وإن كان مغلًقا عليه، فإذا فتح وعاء ذلك ليــأكل منه لزمه أن يعطي 
لمن ذكر مطلًقا أو إن علموا به ال إن لــم يفتحه أو فتحه لغير األكل كالبيع، 

أو كان يفتحه قبل نزول به(٢).

شرح كتاب النيل ١٤٠/٥ ـ ١٤١.  (١)
شرح كتاب النيل ١٤٢/٥ ـ ١٤٣.  (٢)
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٢٢٦  /� &�_ 6# ��� وأCP #6 آ�3 

إن طبخ قوم ببيت وأكلوا في آخر لزمهم إعطاء جار بيت أكل فيه يميًنا 
وشماًال وغيرها بحســاب العدد السابق في حد الجار إن علموا، وقيل: وإن 

لم يعلموا.

وفي «الديوان»: ومنهم من يقول: يعطون ألهل البيت الذي طبخوا فيه.

ويعطى أهل جــار بيت طبخ ألنه ضرهم بقتــاره أو علموا، وأهل بيت جار 
أكل فيه، وكذا الخلف في كل ما حدث في بيت وأكل في غيره مما ليس طبيخًا.

وفي «الديوان»: وإن طبخوا في الجنان فأكلوا فيه فال شــيء عليهم إال إن 
كان لهم جار فيــه، وإن رفعوا ذلك لبيتهم فليعطــوا لجارهم، وإن حدث إليه 
شــيء في الوقت الذي لم يحضر جيرانهــم في بيوتهم فإنــه يرفع لهم منه، 

ومنهم من يرخص إن لم يحضروا أن ال يكون عليهم شيء(١).

 ٢٢٧  ا�+����$ /� �[ ا���ر

ال تجزي محاللة جار في منع تواصل، أي: في قطعه في المستقبل ألنه ولو 
كان حقا لمخلوق معين، لكنــه كأنه حق هللا؛ ألن اهللا 2 أمرنــا به لبقاء األلفة 
وعمران الدنيا مدتها، وفي ترك ذلك تنافر وخراب؛ وكذا في عدم االحتجار إن 

حجر عليه أن يعطيه، وأما ما مضى فليتوبوا منه ويجزئهم التحالل منه(٢).

�$ �Nرهk% c3ر %� أ��ع ا��D�/٢٢٨  ا 

ال شغل بتحجير بعض على بعض أن يعطيه فالواجب أن يعطيه ولو حجر 
عليه، وإن رد له ما أعطاه أمســكه وال عليه، إن زاد له على ما أعطاه أول مرة 

شرح كتاب النيل ١٤٣/٥.  (١)
شرح كتاب النيل ١٤٣/٥ ـ ١٤٤، اإليضاح ٦٠٤/٢، قاموس الشريعة ٢١٢/١١.  (٢)
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فال يقبل الزائد مخافة أن يكون زاده ظنا منه أن الرد للقلة مثًال فتكون الزيادة 
بال طيب نفس، وله أن يأخــذ ما أعطاه أول مرة ويرد إليــه الزيادة، وإن كان 
المراد هو صاحب المنزل أو أحــد من عياله أو من غيرهــم، ألن الزيادة إذا 
حصلت بال طيب لم تحل بأي وجه حصلت إذا علم أو ظن أو بانت أمارة أن 
الزيادة للقلة، وكذا إن رده راد فأبدل جيًدا فوقه، وإذا أبدل جيًدا أو أعطاه من 
غير ذلك النوع بعد الرد فله أخذ ما يكون من قيمته لألول، وإذا أعطاه ورد له 

أمسكه، وإذا حدث شيء، أيًضا أعطاه منه، وإذا رده أمسكه(١).

 ٢٢٩  إ%�kء ا���ر ا�cي ال �CPi &��م �Nره

إن كان جــاره يهوديا أو غيره مما ال يأكل طعامه فإنــه يعطيه، يعنون ولو 
كان يرده كلما أعطاه، وفي «الديوان»: وقيل فيه: بالرخصة، أي: قيل في ذلك 
بالرخصة أن ال يعطي لمن ال يأكل طعامــه من يهودي أو غيره، وأرادوا بغيره 
كل من ال يأكله تديًنا موحًدا أو مشــرًكا، ومن ال يأكله اســتقذاًرا له أو نحو 

ذلك، وأما من ال يأخذه معاداة له فال يترك اإلعطاء له(٢).

 ٢٣٠  إ%�kء ا���ر ا�cي �����V /� &��م �Nره

لزمه اإلعطاء ولو اســترابه جاره وعليه على كل حــال أن يجانب الريبة، 
وأن ال يعطي جاره إال الحالل، وكذا غير جاره؛ وقد قيل: ال يســتريب الجار 
مال جاره، وال الزوجة مــال زوجها، وال الغريم مال مديانــه، وال العبد مال 
سيده، وال تستراب الســكة فيجوز ذلك ما لم يتيقن أنه حرام أو تقوى الريبة، 
والمراد أنه ال يلزمهم اجتناب ذلك، وإن اجتنبوا تورًعا فحســن، وأما ضابط 
اإلعطاء فإنما يعطي الجار جاره مما اعتقد حله بقــول من أقوال العلماء غير 

شرح كتاب النيل ١٤٤/٥.  (١)

شرح كتاب النيل ١٤٤/٥.  (٢)
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متروك، فالريبة العارضة إذا أخذ بقول من أقــوال إباحتها فليعطه منها إذا لم 
يعلم أنه ال يأخذ بذلك القول بل جهل حالــه، أو علم أنه يأخذ به وال يعطيه 

من الحرام وال من الريبة المحققة.

وقيل: المحققة كالعارضة في أنها تحل، وكذا كل ما يختلف فيه كلحم ذبيحة 
وقع فيها تحرم به عند بعض دون بعض، فــإذا أخذ بقول الحل أعطاه ما لم يعلم 

أنه آخذ بقول الحرمة، واألحوط أن يخبره بالواقع إذا لم يعلم اعتقاده فيها(١).

 ٢٣١  /�6k�� K ا���ر �Nره /� &��/�

يعطي الجار جــاره من آنية الطعام مــرة إذا فتحها ألكلهــا، ولو كان قد 
أعطاهم حين حدث ذلك قبل أن يخزنه في ذلك الوعاء، وال يلزم اإلعطاء إن 
فتحت لغير األكل كبيــع، وإن كان مفتوًحا من أول مــرة، أو فتح بعد إغالق 
لغير أكل ثم شــرع في األكل منه لزمه اإلعطاء كما إذا فتــح فأكل، بل الفتح 
شــامل لذلك، وكذا إن فتح لألكل وتأخر األكل، فإذا أكل لزمه، وإن أغلقها 
بعد لزمه التجديد كلما فتح ولو تعــدد الفتح واإلغالق عند بعض مطلًقا علم 
الجار أو لم يعلم، وصلتــه الرائحة أم ال أنه يلزم اإلعطــاء إن علم بالفتح أو 
وجد الرائحة، وقيل: ال يلزمه اإلعطاء إال بعد الفتــح األول، وإذا ترك األكل 

بعد الشروع فيه ولم يغلقه ثم أكل منه بعد ذلك لم يلزمه إعطاء(٢).

 ٢٣٢  C+�H أذى ا���ر

من حق الجار على جاره تحمل أذاه ال كفه عنه، والمعنى أن كف األذى 
ليس حقا لخصوص الجار بل حق لكل من لم يأذن الشرع في أذاه، أو المعنى 

شرح كتاب النيل ١٤٥/٥.  (١)
شرح كتاب النيل ١٤٥/٥ ـ ١٤٦.  (٢)
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أن كــف األذى ليس حقــا مجزًيا بل ال بّد من اإلحســان معــه، وقائل ذلك 
محمد بن محبوب 5 ورضي عنه، ونصه: ليس من حق الجار أن تكف عنه 
أذاك، ولكن حق الجار أن تحتمل أذاه، ومعناه أحد الوجهين المذكورين وما 
صدقهما واحــد، ومعنى كون احتمــال األذى حقا أنه متأكــد عليه ال فرض 
يعصي بتركه، فإنه لو زجره في أدنى مضرة أو رافعه للحكم فيها بعد ما زجره 
ولم ينزجر لم يعص، فإذا عاقبه على أذاه أو نشره للناس أو لبعض لينقصه أو 
حقد عليه أو نقص له مما كان يصنعه من طعام أو غيره فهو غير محتمل ألذاه 
ولزمه أن ينهى جاره عن ضره وإن لم ينهه كفر ولم يكن له ثواب صبره، وإن 
كان الضر مما ال يدرك بالعلم ولم يعلم بــه فله أن يصبر بال نهي وإعالم وله 

الثواب وإن شاء أعلمه.

وقيد، أي: احتمال األذى بما يمكن احتماله، قال بعضهم: ليس في كف 
األذى عنه قضاء عنــه فإن الجماد أيًضــا قد كف أذاه، بل حقــه احتمال أذاه 
ومواساته وإعانته إذ لو لم يتواس الجيران ويتعاونوا لصاروا كأصحاب القبور 

والوحش والطيور(١).

 ٢٣٣  ا���
 %� اإل5!�ر %�K ا���ر

من له جار ســوء؛ شــارب خمر، أو دخان، أو صاحب لهو، أو غيره من 
المناكر، وعجز عن اإلنكار عليه وإن بلسانه لزمه بقلبه، وال يلزمه التحول من 

منزله ألجله.

وكذا ال يلزم الخروج من السوق أو المســجد أو موضع ال بّد منه حتى 
يقضي منه حاجته لمنكر يرى فيه ولزمــه اإلنكار إن قدر، وإال ففي قلبه، وإن 
قدر على اإلنكار في ذلك بيده فعل مثل أن يكســر آلــة اللهو ويريق الخمر، 

شرح كتاب النيل ١٤٦/٥ ـ ١٤٧، اإليضاح ٦٠٥/٢، قاموس الشريعة ٢٥٤/١١.  (١)
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وأجاز الخراساني لجيران الســيئ أن يقولوا له: اشــتر منا فنتحول عنك، أو 
نشــتري منك فتتحول عنا، أو تدع الشــر؛ فإن أبى فال بأس أن يشتروا منزله 

بقدره من الثمن ويخرجوه من جوارهم، أي: باإلجبار(١).

ل ا���ر ��N �,Dره�e ٢٣٤  %�م 

إن أنكر بلســانه قادر به، ولم يقبله منه واستهزأ به ســواء كان االستهزاء 
باللســان أو بالجارحة أو بعدم االكتراث به، عذر عند ذلك وبعده ما لم يرج 

القبول(٢).

 ٢٣٥  اإل5!�ر %�K ا�,��V وذي ا����

يجب اإلنكار على الصاحب وذي الرحم بقدر الطاقة وعدم قطع الصحبة 
وقطــع الرحــم إال إن كانت صحبتــه تدنســه أو كان منكره مهيًنــا لدين أو 

للمسلمين وجبت قطيعته، وجازت قطيعته لمنكره مطلًقا بخالف الرحم(٣).

أو د5��ه  ٢٣٦  9�� ا���ر إل�Iاره ���� ا���ر 

يجوز للجار هجر جاره السيئ، إن رأى في الهجر صالًحا لدينه، أي: دين 
ا على ما ينفعه  الذي هاجره، ودنياه ال بنية ترك الفرض تهاوًنا بالفرض أو شح
به أو يعطيه، وإال يكن الهجر بغير نية ترك الفرض بل بنيته كفر؛ كفر نفاق إن 
لم يســتحل القطع، وكفر شــرك إن اســتحله، إال إن أّول وجوب حق الجار 
بوجوبه بقيد كونه غير ســيئ، فال يشــرك، بل ينافق بهجره؛ مثال هجرك إياه 
لصالح دينك أن يكون يغني، أو تظهر المرأة زينتهــا لك، أو يجتمع فيه من 

شرح كتاب النيل ١٤٧/٥.  (١)

شرح كتاب النيل ١٤٨/٥.  (٢)

شرح كتاب النيل ١٤٨/٥.  (٣)
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هو كذلك، أو تدعوك المرأة أو الرجل للفسق، أو يفسدون عليك صالتك أو 
صومك أو نحو ذلك، ومثال هجــره لصالح دنياك اطالعه عليك، وســرقته 

ونحو ذلك وإزرائه بك للناس وإضراره بك(١).

 ٢٣٧  ا��%�ء %�K ا���ر

يجوز للجار أن يدعو على جاره بالفقر، إذا كان سوءه صادًرا من كونه ذا 
مال كترفهه وطغيانه وفراغه للفســاد، أو صادًرا من ماله برضاه كعبده ودوابه 
ورائحة قدره، ســواء كان األذى يصلك أيها الجار منه أو يصل غيرك، ويدعو 
عليه بالمــوت؛ لنفاقه وإضراره له أو للناس إن نافــق، ال للفرار من حقه وأن 
يدعو علــى كل مضر للديــن بالموت، وجــاز لك أن تحب مــوت أوالدك 

وزوجتك ال الدعاء به لخوف فقر أو إلرث.

ومن كان له جار ســوء يؤذيه فــإن كان منافًقا جاز أن يدعــو عليه بالفقر 
والموت، وإنما شــرط النفاق بعد ذكر اإليذاء، ومؤذي الجار منافق قطًعا ألن 
جاره قد يتأذى منه بما يحل لــه وال ينافق به وقد يؤذيه بما ال يحل من حيث 

ال يعلم أنه يؤذيه وحيث يعذر بالجهل بأن يكون مما ال يوصل بالعلم(٢).

 ٢٣٨  H,��[ ا�
وN$ واألوالد #6 د%ا9� %�K ا���ر

نهى ژ عن تصديق الزوجة؛ ولو غير سفيهة، والولد السفيه، وكل سفيه 
من عياله أو غيرهم على جار، وأما غير الســفيه من ولــده أو عياله فيجوز له 
تصديقه على جاره في قوله: إني أوصلت إليه ما أرســلتني به، أو قد أعطيت 
ما تبرأ به من حقه، أو قد كان عنــده مثل ما حدث عندنا، أو قد رد ما أعطيته 

شرح كتاب النيل ١٤٨/٥ ـ ١٤٩.  (١)
شرح كتاب النيل ١٤٩/٥، بيان الشرع ٢٣٧/٥.  (٢)
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أو ما أرسلتني به إليه أو نحو ذلك، وأما أن يصدقه على صدور الكالم القبيح 
منه إليه أو الفعلة القبيحة أو الخصلة التي تقطع حــق الجار بالكلية كالطعن 
ين على ما مر فال يصــدق فيه الصادق من أوالده وعياله أو غيرهم وال  في الد
الســفيه، بل يحتاج إلى أمناء اثنين فصاعًدا من حيث يكون كالمهم من غير 
طريق النميمة من عياله أو من غيرهم، وإنما خص السفيه ألنه يجب عليه نفي 
ما قاله في حق جــاره بالكلية بخالف غير الســفيه فإنه يجوز لــه بقاء الظن 

بإخباره أو تثبته، واألولى ترك ذلك(١).

��N Kاره(٢)% $�`3 EI ٢٣٩  /ED ا���ر �Nره �

ال يمنع الجار جاره أن يغرز خشــبة على جداره إن اســتأذنه، وهذا مقيد 
بأن هذا الفعل ال يضره، فإذا اســتأذنه وال ضرر وامتنع حكم عليه أن يجيز له 
وأن ال يمنعه، ومفهومه أنه إن لم يســتأذنه جاز منعه فيكون هذا االســتئذان 

شرح كتاب النيل ١٤٨/٥، قاموس الشــريعة ١٩٢/١١، ونهي النبي عن تصديق الزوجة لم أقف   (١)
نة. عليه في كتب الس

الجدار قسمان: خاص ومشــترك؛ أما الجدار الخاص: فذهب الحنفية والمالكية والشافعية   (٢)
في الجديد (وهو األظهر عندهــم) والحنابلة في وجه إلى أنه ال يجوز للجار وضع الجذوع 
على جدار جاره بغير إذن مالكه، وال يجبر المالك عليه ولكن يندب له لخبر: «ال ضرر وال 
ضرار» وقال النووي: له طرق يقوي بعضها بعًضا. كذا في األربعين النووية بشرحها (جامع 
العلوم والحكم البن رجب الحنبلي ص ٢٨٦ ـ نشــر دار المعرفــة). حديث: «ال ضرر وال 
ضرار» أخرجه مالك فــي الموطأ (٧٤٥/٢ ـ ط الحلبي) من حديث يحيى المازني مرســًال، 
ولقول النبي ! : «ال يحل مال امرئ مسلم إال بطيب نفســه» أخرجه الدارقطني (٢٦/٣ ط 

دار المحاسن) من حديث أبي قرة الرقاشي، وفي إسناده مقال.
والمذهب عند الحنابلة وهو المذهب القديم للشافعي أنه يجبر على ذلك واستدلوا بحديث 

الصحيحين: «ال يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره».
وإذا انهدم الجدار الخاص فإنه ال يجبر مالكه على بنائه، ويقال لآلخر: استر على نفسك إن 
=شئت، وأما الحائط المشترك فيرى الفقهاء أنه يمنع كل واحد من الشريكين مما يغير الجدار
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مخصًصا لعموم رواية: «ال يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشــبة في جداره»(١)، 
فإن ذلك حق واجب عليه بقيد االســتئذان، وهذا أيًضا مقيد بقيد عدم الضر، 
ويحتمل أن يكون االســتئذان ليس قيًدا مخصًصا للرواية األخرى بل إرشــاد 
إلى مصلحة؛ ألنه إذا اســتأذنه لم تتعاظم عليه نفســه فــي المنع وأباحت له 
الغرز، وهذا هو الواضح، فإن الغرز إذا كان حقا واجًبا فليس عدم االســتئذان 
يبطله، نعم يجلب تعاظم النفس والمنع فللجار غرز الخشــب في جدار جاره 
ولو لم يســتأذنه ولو منعه، وهو قول أحمد وإســحاق وغيرهما من أصحاب 

الحديث، وابن حبيب من المالكية، والشافعي في القديم.

وقال أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر والشــافعي في الجديد: إن الجار إذا 
امتنع لم يجبر، وأن النهي في الحديث للتنزيه، ويــرده قوله في آخر الحديث: فإن 
ذلك حق عليه، وإن عمــر قضى به ولم ينكــر عليه أحد من أهــل عصره، وقيل: 
للشافعي في الجديد قوالن، أشــهرهما: اشتراط إذن المالك فإن أبى لم يجبر، وهو 
قول الحنفية، وحملوا األمر في الحديث على الندب والنهي التنزيه جمًعا بينه وبين 
األحاديث الدالة على تحريم مال المســلم إال برضــاه، والصحيح أنها مخصوصة 
بحديث الجار وهو حديث الباب كمــا قال الراوي أبو هريرة وهــو أعلم بالمراد، 
والمذهب أن له الغرز ولو كره ولم يأذن ومنع ولم يستأذنه الغارز، وال فرق بين أن 
يحتاج في وضع الجــذع إلى ثقب الجــدار أو ال ألن رأس الجذع يســد المنفتح 
ويقوي الجدار، نعم ال يضره وال يضع عليه ما يتضرر به، وإال جاز منعه إجماًعا(٢).

المشترك كغرز وتد، وفتح كوة، أو وضع خشــبة ال يتحملها إال بإذن شريكه كسائر األموال 
المشتركة؛ ألن ذلك انتفاع بملك غيره، وتصرف فيه بما يضر به، فال يستقل أحد الشريكين 
باالنتفاع، وأما االســتناد إليه وإســناد شــيء إليه ال يضره فال بأس به. الموسوعة الفقهية 

الكويتية ٢٣١/١٦ ـ ٢٣٢.
رواه مسلم في كتاب المساقاة، باب غرز الخشب في جدار الجار، ح: ١٦٠٩.  (١)

شرح كتاب النيل ١٥٠/٥ ـ ١٥١، اإليضاح ٦٠٦/٢، قاموس الشريعة ١٩٣/١١.  (٢)

=
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�� ا���ر ���رهk�� �/ ٢٤٠  /��ار 

تلزم الجار الذواقة ـ أي: ذواقــة الطعام وغيره لجاره ـ وعبر بالذواقة ألنه 
ال حد لما يعطى الجار، وإذا أعطيت جاًرا فليعط هو منه جاره، وإن ســبقك 
باإلعطاء مما أعطيت لم يلزمك أن تعطي ذلك الجار ألنه عنده ما تعطيه، وإن 
توزع على أهل البيت لقمة لقمة ولم تبق لقمة لم يلــزم هذا الجار أن يعطي 

مما أعطي رب المال كزوجة وزوج وغيرهما كولد بالغ ممن المال له(١).

أو ا�+�أة؟  CNر ا����ا� $�. V�H �/ K�%  ٢٤١ 

إن كان المال للزوجة لزمتهــا دون الزوج، إال إن جعلته في يده، وفوضته 
فيه وكان هو المتصرف فيه دونها، وإن كان المــال للزوج لزمته دون الزوجة 
إال إن فوضها في ماله، وال يحاسبها فيما وصل إليها فحينئذ لزمها حق الجار 
وهو الذواقة، فالضمير للحق لعلمه من المقام أو للذواقة، وذّكرها ولم يؤنثها 

لتأويلها بالحق دونه.

وفي «الديوان»: إن جعل ماله بيدها وال يحاسبها بما ذهب، فعليها حقوق 
الجيران ومن في بيتها من أوالده وعبيده وكل من يعوله، وإن كان يحاســبها 
عنه أو لم يجعل ماله بيدهــا فعليه ذلك ال عليها؛ لكنــه إذا علم أنها لم تؤد 
حقوق هؤالء أو اتهمها لزمــه أن يؤدي، وكذا إذا فوض ذلك إلى ســريته أو 
خادمه أو غيرهما من عياله يلزمهم دونه إال إن علم أنهم لم يؤدوا أو اتهمهم، 
وكذا كل صاحب مال إذا فوض غيره في ذلك كزوج فوضت زوجها في ذلك، 

وكولد فوض أباه أو أمه(٢).

شرح كتاب النيل ١٥٦/٥، اإليضاح ٦٠٤/٢.  (١)
شرح كتاب النيل ١٥٦/٥ ـ ١٥٧، اإليضاح ٦٠٦/٢.  (٢)



الجـزء السادس: الحقوق  190

��؟k�� �+ر و����� $� ٢٤٢  /� ��+C ا�,

يرسل الجار لجاره مع من يثق به، سواء كان عبًدا أو طفًال، أو يحمل إليه 
بنفســه، وهو أولى؛ ألنه أعظم أجًرا وأوثق وصوًال، وإن وجد الحامل أيا كان 
جيرانهم كلهم أو بعضهم في بيتهم قصــد به الرجل إن كان فيهم، وإال أعطاه 
من يفرقه على جملة العيال، فإن أعطاه الرجل فــال عليه إن لم يفرقه عليهم، 
وأنه إن كان الرجل ليس هو المنفق عليهم أو كانوا ليسوا بعيال له أعطى من 
هو المنفــق أو من هم عيالــه، وإن حملت المرأة ذلك فإنه يســتحب لها أن 
تعطيه المــرأة، وإن وجد الحامل رجًال كان أو امرأة أحــًدا في بيت جاره من 
غيرهم فأعطاه لم يجزه إال إن علم أنه وصلهم وكان اإلعطاء بنيتهم، وســواء 
في ذلك علم أنه من غيرهم أو لم يعلم، وليس كونه من غيرهم مما يعذر فيه 

بالعلم ألنه يلزمه أداء الحق ألصحابه فال يبرئه إال معرفتهم بعينهم(١).

✾  ✾  ✾

شرح كتاب النيل ١٥٧/٥، اإليضاح ٦٠٧/٢.  (١)
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V��,ا�  ]�

V��,ا� KD�/  ٢٤٣ 

الصاحب بالجنــب: هو الذي يصاحبك في ســفرك فيلزمــك فينزل في 
جنبك، قال المفضل: هو الرفيق في الســفر، وقيل: الصاحب بالجنب المرأة، 
وقيل: هو صحبك إن حصــل بجنبك؛ إما رفيًقا في ســفر، أو جاًرا مالصًقا، 
وإما شــريًكا في تعلم أو حرفة، وإما قاعًدا إلى جنبك في مسجد أو مجلس، 
أو غير ذلك من أدنى صحبة التأمت بينك وبينه، فعليك أن تراعي ذلك الحق 

وال تنساه وتجعله سبًبا لإلحسان(٢).

V��,ا� Kاإل���ن إ� �٢٤٤  �! 

فرض حق الصاحب بالجنب، وأمرنا باإلحســان إليه، وهو الصاحب في 
السفر، وقيل: الزوجة، وقيل: الصاحب في أمر حسن كتعلم وتصرف وصناعة 
وســفر، فإن من صحبك في حضر أو ســفر فقد حصل بجنبــك، ومن عقد 

الصحبة فــي اللغة: المالزمــة والمرافقة، والمعاشــرة. يقال: صحبــه يصحبه صحبة،   (١)
وصحابة بالفتح وبالكســر: عاشــره ورافقه، والزمه، وفي حديث قيلة: خرجت أبتغي 
الصحابة إلى رسول اهللا ژ (رواه الطبراني ورجال ثقات)، هذا مطلق الصحبة لغة، أما 
في االصطالح: فإذا أطلقوا الصحبة؛ فالمراد بها صحبة النبي ژ . الموســوعة الفقهية 

الكويتية ٣١٣/٢٦.
قاموس الشريعة ٢٦٥/١١، منهج الطالبين ١٦١/٢ ـ ١٦٢.  (٢)

(١)
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الصحبة مع غيره في الحضر أو السفر، فقد كل منهما حقوق الصحبة، وقيل: 
الجار المالصق، وقيل: من يالزم الرجل ويصاحبه رجاء لخيره(١).

(٢)V��,ا� ]� K�% ��H 6ا��  ٢٤٥  األد�$ 

روي: «ليس يؤمن مــن ال يأمن منه جاره بوائقه، فأيمــا رجل أغلق بابه 
دون جاره خوًفا منه على أهله أو ماله فليس جاره ذلك بمؤمن، ومن آذى جاره 
حارب اهللا، وما اصطحب رجالن إال كان أعظمهما أجًرا وأقربهما إلى اهللا ـ عز 
وعال ـ أرفقهما بصاحبه»(٣)، ويروى: «يسأل الصاحب عن صحبة صاحبه ولو 
ساعة، هل أحب له ما أحب لنفســه أم ال؟ وهل أدى حق اهللا أم ال؟»(٤)، وفي 
الحديث: «الناس كأسنان المشــط والمرء كبير بأخيه، وال خير في صحبة من 
ال يرى لك ما يرى لنفسه، وخير أصحابك من إذا ذكرت أعانك، وإذا نسيت 
ذكرك»(٥)، وقال رجل إلبراهيم بن أدهم وهو يريد بيت المقدس: إني أريد أن 
أرافقك، فقــال إبراهيم: «على أن أكون أملك بشــيئك منك، قــال: ال، قال: 

أعجبني صدقك»(٦).

شرح النيل ١٦٠/٥، اإليضاح ٦٠٨/٢.  (١)
رغبت الشريعة في الصداقة بين المسلمين، وعبرت عنها في الغالب باألخوة في اهللا.  (٢)

 _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q﴿ :قال تعالى
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¾ ¿ Â Á À﴾ [النــور: ٦١]، وجــاء في األثر: «المــرء كثير بأخيه» 

الموسوعة الفقهية الكويتية ٣٢١/٢٦.
سبق تخريجه.  (٣)
سبق تخريجه.  (٤)
لم أعثر عليه.  (٥)

شرح النيل ١٦٠/٥ ـ ١٦١، اإليضاح ٦٠٨/٢، قاموس الشريعة ٢٦٥/١١ ـ ٢٦٦.  (٦)
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(١)����. K�% V��,ق ا��� C+�/  ٢٤٦ 

أول حقوق الصاحب اعتقاد مودته ثم إيناسه باالنبساط إليه في غير محرم، 
ثم نصحه في السر والعالنية، ومن حقوقه تخفيف األثقال عنه ثم معاونته فيم 
ينوبه مــن حادثة أو يناله من نكبة، فــإن مراقبته في الظاهر دون الســر نفاق، 

وتركه في الشدة لؤم، وذلك من طباع إخوان العالنية أعداء السريرة.

ومن حقوق األصحاب واإلخوان التواصــي بالحق والصبر وأن يحفظهم 
من السوء والظلم إن قدر، ويواسيهم بنفسه وماله؛ قال رجل ألبي هريرة: أريد 
أن أؤاخيك؛ فقال له: أتدري ما حق اإلخــاء؟ قال: ال، قال: ال تكون بدينارك 
ودرهمك وثوبك أحق مني، قال: لن أبلغ هذه المنزلــة، قال: فاذهب؛ وكان 
يقول: ألن أعطي أًخا في اهللا تعالى درهًما أحب إلي من أن أتصدق بعشرين، 
وألن أعطيه عشــرين أحب إلي من أن أتصدق بمائة، وهدية أهديها أخي في 

اهللا أحب إلي من أن أعتق رقبة(٢).

6ِّe اإل#�اط #6 ا�,��$H  ٢٤٧ 

ينبغي أن يتوقى اإلفراط في صحبته، فإن اإلفراط داع إلى التقصير، فألن 
تكون الحــال بينهم باقيــة أولى من أن تكــون متناهية، وفــي الحديث عن 

أمر اهللا تعالى باإلحســان إلى الصاحب بالجنب، وهو كل من جمعك به السفر، أو العمل، أو   (١)
نحوهما. ومن اإلحسان إليه عدم المشقة عليه، ومعاونته إن احتاج إلى ذلك. قال ربيعة بن أبي 

عبد الرحٰمن: المروءة في السفر بذل الزاد، وقلة الخالف، وكثرة المزاح في غير مساخط اهللا.
وروي عن النبي ژ في شــأن الجهــاد: «فأما من ابتغى وجــه اهللا، وأطاع اإلمــام، وأنفق 
الكريمة، وياسر الشريك، واجتنب الفساد، فإن نومه ونبهه أجر كله» (رواه أبو داود وخرجه 
الحاكم وقال صحيح على شــرط مسلم). وياسر الشريك: من المياســرة بمعنى المساهلة، 

أي: ساهل الرفيق وعامله باليسر. الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٤٧/١٤.
الحديث رواه البــزار في المســند ح: ٣٩٦٣، وينظر: شــرح النيــل ١٦١/٥ ـ ١٦٢، اإليضاح   (٢)

٦١١/٢ ـ ٦١٢، قاموس الشريعة ٢٦٦/١١.
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رسول اهللا ژ : «أحبب حبيبك هوًنا عسى أن يكون بغيضك يوًما ما، وأبغض 
بغيضك هوًنا ما عســى أن يكون حبيبك يوًما ما»(١)، وقال عمر ƒ : ال يكن 
حبك كلًفا وال بغضك تلًفــا. ومن حقوق الصاحب حفظه حاضــًرا أو غائًبا، 
والتوســط في زيارته، فتقليلهــا داع إلى الهجــران، وكثرتها ســبب للملل، 

وعنه ژ : «يا أبا هريرة زر غبا تزدد حبا»(٢).

 ٢٤٨  ا���H��/ 6# na$ ا�,��[

على الصاحب التوســط في معاتبة صاحبه، فكثرة العتاب سبب للقطيعة، 
واّطراح جميعه دليل على قلة االكتراث بأمر الصديق.

قال بعض الحكماء: ال تكثــرن معاتبة إخوانك فيهون عليهم ســخطك، 
وليس أحد بريًئا من الزالت فوجب ســتر زالت الصاحب والعفو عنها، وفي 
الحديث عن رسول اهللا ژ : «من اعتذر إليه أخوه فلم يقبل كان عليه مثل وزر 
صاحب المكس»(٣)، ويلزم حق الصاحب ولو لم يكن متولى، وال يبحث عن 
خفي حال الناس فضًال عن أخيه، وحق المســلم على المســلم أن ال يلبس 

ويعرى وال يشبع ويجوع(٤).

�Sوا�� $/�e٢٤٩  �[ ا�,��$ #6 اإل 

حق الصحبة الزم وإن كانوا مســافرين، ظاهر هذه الغاية أن حق الصحبة 
في الحضر أوكد منه في السفر، ووجهه أنها تطول فليحذر من الملل والزلل.

رواه الترمــذي في كتاب: البــر والصلة، باب: ما جــاء في االقتصاد فــي الحب والبغض،   (١)
ح: ١٩٩٧.

شرح النيل ١٦٢/٥، والحديث رواه البزار في مسنده، ح: ٣٦٩٣.  (٢)
المعجم األوسط ح: ٨٦٤٤.  (٣)

شرح النيل ١٦٢/٥.  (٤)



195حق الصاحب

وفي «التاج»: إن حســن العشــرة والصحبة مأمور به وإن في حضر، وفي 
الســفر أوكد فإن األســفار منبئة عن األحرار، ومظهرة جواهر الرجال، وكرم 
الفعال، وأنه ال يصلح الســفر ألقل من ثالثة، فإن مات واحــد جهزه اثنان، 
والواحد شــيطان، واالثنان شــيطانان، والثالثة ســفر، ويروى ركب، وخير 
الركب أربعة، وإن كنتم في ســفر فأمروا أحدكــم، أي: اجعلوه أميًرا عليكم، 

ولو يعلم الناس ما في الوحدة ما سافر أحد بليل وحده(١).

 ٢٥٠  %�� ا�,��$ %�� الزم

إذا خرجوا من منزلهم عليها ـ أي: على الصحبــة ـ وعقدوها ولو خارج 
األميال، فلــكل على صاحبه حقهــا، ولزم حقها من حيــث عقدت، ولو في 
البلــدة، وقيل: حتى يخرجوا منهــا، وقيل: حتى يخرجوا مــن األميال، وكذا 
الخلف في الدخول إذا رجعوا عليها، ويلزم حقها ولو لم يخلط معه الزاد ولو 

كان يأكل وحده، وقيل: غير ذلك(٢).

 ٢٥١  %�� ا�,��$ �أل&�Sل

لو كان العاقد أو كان الصاحب طفــًال أو طفلة أو مجنوًنا عقد الصحبة إذ 
صحا أو عقدها القائم به، وأمــا الطفل والطفلة فيعقدانهــا إن كانا يميزان أو 
يعقدهــا القائم بهمــا، وإن لم يميــزا فليعقدهــا قائمهما ويلــزم الحق لهما 
وللمجنون وال يلزمهم لغيرهم إال ما ينوبهم في األكل والشرب ونحوهما، بل 
ذلك يلزم في مالهم، والمراهق والمراهقة كالبالغ فيصح عقدهما إياها، وقيل: 
كالطفل، وقد علمت أن الطفل الذي يميز يصح عقده لها، وقد يقال: ال يحتاج 
إلى عقد المجنون والطفل، بل إذا عقد البالغ لهما معه لزمه حقهما بدون أن 

شرح النيل ١٦٣/٥.  (١)
شرح النيل ١٦٣/٥ ـ ١٦٤.  (٢)
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يلزمهما حقه ولو في مالهما، وال يجوز له الســفر بهما وال عقد الصحبة لهما 
إال بإذن أبيهما أو قائمهما أجنبيا أو قريًبا، إال إن خرجا فاضطرا في الطريق(١).

عقد الصحبة يكون مع البالغ أو الطفــل، أو العاقل، أو المجنون أو الحر 
أو العبد، أو الموحد، أو المشــرك، فهؤالء كلهم إذا عقد معهم الصحبة لزمته 
حقوقهم، غير أنهم قالوا: ال يعقد الصحبة مع المشــركين إال باألجرة، وليس 
في تلك األجرة حد معلوم، وإذا طلب الصحبــة إلى أحد، فأبى أن يعقد معه 

الصحبة فإنه ال يلزم كل واحد منهما حق صاحبه(٢).

]�e�� ٢٥٢  %�� ا�,��$ �

يجوز عقد الصحبة للرقيق؛ عبــًدا أو أمة، لكن ال يســافر بهما إال بإذن 
مالكهما أو خليفته أو قائمه إن كان يتيًما، وال يعقد الصحبة معهما إال بذلك، 
إال إن كانا مســرحين أو مأذونين فيجوز الســفر بهما وعقدهــا معهما بقدر 
ما اطمأن إليه، وأن يكونا كذلك، وال إذن له وخرجا فاضطرا في الطريق ولم 
يكونا آبقين جاز الســفر بهمــا والعقد لهما على وجــه المصلحة، وهما مال 
الغائــب، وعلم مال الغائب فيما يصلــح له، وجاز ذلك أيًضا لــه إن تابا من 

إباقتهما، وجاز أيًضا لمن قهرهما على الرجوع إلى سيدهما(٣).

���� ا�+�A� $��,٢٥٣  %�� ا� 

يجوز عقد الصحبــة لغير المســلم؛ كتابيا أو غيره، مســالًما أو محارًبا، 
وقيل: ال يصاحب إال الكتابي أو المجوسي المسالمين، وأطلق ألن المحارب 
والوثني ال تتأتى صحبتهما، وصاحب القول األول جعلها متأتية ألنه ال مانع 

شرح النيل ١٦٤/٥.  (١)
اإليضاح ٦٠٨/٢ ـ ٦٠٩.  (٢)

شرح النيل ١٦٤/٥.  (٣)
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من أن يطلب إليك المحــارب أو الوثني الصحبة واألمــان إلى موضع، وقد 
يضعف المسلمون حتى يختلطوا بذلك، ويجوز أن تكون هذه الصحبة بأجرة 

قلت أو كثرت على المشرك من أجل الصحبة(١).

V��,ا� V��. ]�  ٢٥٤ 

هل يلزم عاقًدا حق لصاحــب صاحبه، كما يلزمه لصاحبه؛ لتعلق صاحب 
الصاحب بصاحبه، واهتمامه به، واشــتغال بدنه بشغله فكانت أشغال صاحبه 
أشغاًال له فلزم عاقده القيام معه بها، أم تكون قاصرة على من عقد معه العقد 
فقط، خالف بين العلماء واألخير هو الصحيح؛ ألنه عقد الصحبة معه في حد 

ذاته ال في كل من تلزمه حقوقه(٢).

والصحبة التي لها الحقــوق: إذا خرجوا من المنزل وعقدوا الصحبة على 
الخروج من األميال، فإذا عقدوا الصحبة، لــزم كل واحد منهم حق من عقد 
معه صاحبه، قال بعضهــم: يلزمه، وعند هؤالء كما لزمــه حقه لزمه حق من 
لزمه حقه بالصحبة، أعني: صاحب صاحبه. قال آخرون: ال يلزمه إال حق من 

عقد معه الصحبة في ذلك(٣).

 ٢٥٥  6D�� C9 ا��!ت ا���I ���� ا�,��$؟

إن طلــب الصاحب من صاحبه عقد الصحبة فســكت، فهــل يلزم حقها 
بالســكوت؟ إن اصطحبا كذلك بال عقد، أو ال يلزم إال بالتصريح بالموافقة؟ 

قوالن، ثالثهما: أنها تلزمه إن رضي في قلبه(٤).

شرح النيل ١٦٥/٥.  (١)
شرح النيل ١٦٥/٥ ـ ١٦٦.  (٢)

اإليضاح ٦٠٨/٢.  (٣)
شرح النيل ١٦٥/٥ ـ ١٦٦.  (٤)
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وإن طلبه إلى الصحبة وســكت، فاصطحبا كذلك، ولم يرض بقلبه، فإنه 
ليس عليه من حقوقه شــيء حين لم يعقد معه، وقال بعضهم: إن سكت لزمه 
حقوقه، وجعلوا ســكوته يوجب حق الصحبة، وذلك أن السكوت مما يطمئن 

إليه أنه راض بصحبته(١).

ا�
اد  n�G� $��,٢٥٦  �[ ا� 

يلزم الصاحــب حق الصحبة لمن أخلط معه زاده؛ ســواء جــاء كل بزاد 
فخلطاهما أو اشترياه من أول مشترًكا أو ملكاه كذلك بوجه من وجوه الملك، 
أو كان ملًكا ألحدهما فأشــرك فيه اآلخر بعوض أو بال عوض، وسواء خلطا 
كال أو بعًضا وإن كانا يتآكالن بالدول، أو يجــيء كل وقت كل منهما ببعض 
فيخلطانه، فحكم الخلــط ثابت ما لــم يورعاهما عند التــآكل وما لم يأكال 
ما خلطا، وإذا جددا تآكال أو خلطا بوقت فكذلك، وإذا كان حق الصحبة يلزم 
بخلط الزاد زال بزواله، والماء في ذلك كله كالطعام، والصحيح أن حقها يلزم 
بعقدها ولو لم يخلطوا زاًدا، وأكله فقط، أي: أكل بعضه وإن خلطا ولم يأكال 
منــه، أو أكل بعض دون بعــض أو أكال جميًعا لكن بغيــر اجتماع في وقت 

واحد، أو في وقت لكن أكل كل على انفراد لم يلزم حقها على هذا القول.

والصحيح لزومه بمجرد عقدهــا، وإذا لم يلزمه علــى ذلك القول ألنها 
ترسخ بالمؤاكلة من طعام في وقت واحد مجتمعين عليه كاجتماع العيال على 
قصعة طعام، وقيل: إذا خلط الزاد لــزم حقها ولو قبل أن يأكال أو يأكل بعض 

أو لم يأكاله أصًال يفرقاه أو يخرجاه من ملكهما بوجه(٢).

اإليضاح ٦٠٨/٢ ـ ٦٠٩.  (١)
شرح النيل ١٦٦/٥، اإليضاح ٦٠٩/٢.  (٢)
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 ٢٥٧  ا�k�5ع �[ ا�,��$

ينقطع الحق أو العقد بوصول منزل سافروا إليه وإن شاؤوا عقدوها على 
الرجوع أيًضا إن لم يتفقا عليه أوًال.

وإن افترقوا بضرورة قبــل الوصول، أو اتفقوا على فــك العقد، فال حق 
صحبة عليهم ولو اصطحبوا بعد فك العقد، لزمتهم الصحبة، أي: لزمهم حق 
الصحبة، وإن عقدوا أنهم إذا وصلوا عقدوها للرجوع فذلك وعد يجب الوفاء 

به إن أمكن بال إضرار، وإن لم يفوا به لم يلزمهم حقها(١).

 ٢٥٨  %�� ا�,��$ /E ا��,�ة

ال تعقد الصحبة مع باغ ومهاَجر على الحق، ولــو هاجره عليه غير أهل 
الوالية، والنظر إلى ما هوجر عليه ال إلى مــن هاَجره، ومانع للحق، وطاعن 
في الدين، وقاتل بظلم وآبق عن ســيده، وناشــزة عن زوجهــا وقاطع طريق 
وصاحب فتنة، وال مع قاعد على الفراش الحــرام، ونائحة، ونحو ذلك ممن 
يعظم جرمه كمرتد، فإن عْقدها مع هؤالء إهانة للدين، وإعانة على ما هم فيه، 
وإقرار لهم علــى ما هم فيه، فإن هــؤالء يجانبون ليرجعوا إلــى الحق، فإذا 
أونســوا بصحبة استأنسوا وبقوا على ما هم فيه، وال ســّيما من صاحب عبًدا 
بعقد إلى الجهة التي أبق إليها، وضابط ذلك ما يعظم من الذنوب، وسواء في 
ذلك صحبهم في حــال فعلهم ذلك أو بعده ما لم يتوبــوا أو قبل ذلك وبعد 

العزم عليه.

ومن عقدها مع أحد من هؤالء ثم تبين له بيقين، انفســخ عقدها وهاجره 
وال حق له، وإن لم يتبين فال ينفســخ وال يهاجره وال يسقط حقه حتى يتبين، 
فلو عقدها مع رجل فمضيا ثــم جاء من يطلب الرجل بــدم وليه أو بدم من 

شرح النيل ١٦٧/٥.  (١)
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وكله ولي الدم عليه لزمه أن ال يسلمه إليه وأن يرد عنه ما استطاع حتى يبين، 
وإن لم يرد عنه، وقد استطاع، فالخلف في لزوم ديته إن خرج ال حق عليه(١).

 ٢٥٩  /� ��SD_ �� %�� ا�,��$

ينفسخ عقدها بحدوث واحد من ذلك المتعدد المذكور من بغي ومهاجرة 
وغيرهما، ولزم هجر محدثه بعدها، وســقوط حقه بحدثــه، فإذا حدث ذلك 

سقط حقهم، وإذا تابوا وعادوا إلى الحق لزم لهم حق الصحبة(٢).

 ٢٦٠  �[ ا�,��$

روي: «ال خير في صحبة من ال يرى لك مثل ما يرى لنفسه»(٣)، وفي هذا 
الحديث دليل على وجوب حق الصحبة وعلى حد حقها، أما وجه الداللة فإن 
هذا الحديث ذم لمن ال يرى لصاحبه مثل ما يرى لنفســه، والخروج عن الذم 
واجب، وإنما يخرج عنه بأن يرى له ما يرى لنفســه، والمراد بالخير المنفي: 
خير الديانة، وهذا واضح، ولو قيل: خير الدنيا، أو مطلق الخير على أن يكون 
الكالم كناية عن الذم، لجاز، وأما وجــه الداللة على حد حقها فإنه قال: مثل 
ما يرى لنفســه، فعلمنا أنه ال يجزي أن يرى له أقل مما يرى لنفسه، وإن رأى 
له أكثر مما يرى لنفســه فأحســن، ومن لم يفعل لصاحبــه أو جاره أو رحمه 
ما احتاج إليه غير أنه ال يهلكــون وال يتضررون بعدم فعلــه فال بأس، لكن 

ال يحسن أن يبخله في شيء يعطيه وال ضرر فيه على نفسه(٤).

شرح النيل ١٦٧/٥ ـ ١٦٨، اإليضاح ٦٠٩/٢.  (١)
شرح النيل ١٦٨/٥ ـ ١٦٩.  (٢)

لم أجده، وموجود معنــاه في صحيح البخاري بلفظ: «ال يؤمــن أحدكم حتى يحب ألخيه   (٣)
ما يحب لنفســه»، صحيح البخــاري كتاب: اإليمان، بــاب: من اإليمــان أن يحب ألخيه 

ما يحب لنفسه، ح: ١٣
شرح النيل ١٦٩/٥.  (٤)
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 ٢٦١  /� األ�[ ���,��$

قال حكيم: أخلص النــاس مودة من لم تكن مودته عــن رغبة وال رهبة 
وهذا قليل في الوجود ألن الكمال غير موجود، وقال متقدم: العبودية عبودية 
اإلخاء ال عبودية الرق، وقال حكيم: من جاد لــك بمودته فقد جعلك عديل 
نفســه، ولكل من المتصاحبين على اآلخر حرمة، وعنه ژ : «خير أصحابك 
المعين لك على دهرك، وشرهم من سعى لك بسوء في يومه»(١)، وعن علي: 
خير إخوانك من واساك وخير منه من كفاك، ومن صحب مسيًئا فليحسن إليه 

ولو أساء(٢).

 ٢٦٢  %�� ا�,��$ /E5�/ E ا��[

هل يجوز عقــد الصحبة مع هــؤالء الذيــن يفرقون طلبــة العلم حيث 
اجتمعوا، ويحجرون أن يجتمعــوا للقراءة والعلم مع أنهم ال شــغل لهم إال 

العلم والقراءة، وال يذكرون أحًدا وإن ذكروه فإنما يذكرونه كما يجوز شرًعا؟

ـ ال يجــوز عقدها معهم وال مع مــن يعينهم على ذلــك، ألنهم مانعون 
الحق وقد أُْطلِق المنع من عقدها مع مانع الحق، ولم يقيد بحق الدنيا فشمل 
حق الدين وغيره، بل هؤالء الذين يفرقون طلبة العلم يمنعون أيًضا حق المال 
إذا كان حقا لطالب العلم الذي كرهوه، وذلك بأن يحجروا أن ال يبيع له أحد 
وال أن يشتري منه وال يكلمه أحد وال ينفعه، وربما زجروه عن حرثه وثماره 
وبنائه حتى فســدن، وإذا طلب حقه من أحد فأفضلهم من ال يعينه وال يعين 

عليه، وأردأهم من يقول لمن عليه الحق: ال تعطه حقه(٣).

لم أعثر عليه.  (١)
شرح النيل ١٦٩/٥ ـ ١٧٠.  (٢)
شرح النيل ١٧٠/٥ ـ ١٧١.  (٣)
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 ٢٦٣  أP CPال ا�,����� /� &��م .����(١)

لزم كال ابتداء أكلهما من زاده إيثاًرا لصاحبــه بإبقاء زاده ثم زاد صاحبه، 
وإن أراد كل واحد االبتداء من زاده فطالب ذلك أوًال تلزم مطاوعته، وإن كان 
االبتداء بالزاد منفعة لــكل منهما كالتخفيف على راحلته لــزم كال منهما أن 
يتبادر إلى األكل من زاد صاحبه ليخف عن دابة صاحبه، وال ســّيما إن كانت 

ضعيفة، فإن ذلك حق عليه(٢).

����. �/ �OPأ V��,ا� CP٢٦٤  أ 

لزم أكل الصاحب مثل صحابه أو دونه، وإن غبنه في األكل بأن أكل أكثر منه 
فتباعة إن لم يكن عن رضى صاحبه، ولم يكن زاده أكثر من زاد صاحبه على قدر 

صرح الشافعية: أن للصديق األكل في بيت صديقه وبســتانه، ونحوهما في حال غيبته، إذا   (١)
علم من حاله أنه ال يكره ذلك منه.

وقال الزمخشري: ُيحكى عن الحســن البصري: أنه دخل داره فإذا فيها حلقة من أصدقائه، 
وقد استلوا سًالال من تحت ســريره فيها أطايب األطعمة، وهم مكبون عليها يأكلون منها، 
فتهللت أســارير وجهه ســروًرا، وضحك يقول: هكذا وجدناهم، يريد أكابر الصحابة ومن 

لقيهم من البدريين.
وقال الماوردي: في جواز ذلك قوالن للعلماء:

أحدهما: أن الصديق يأكل من منزل صديقه في الوليمة بال دعــوة دون غيرها، والثاني: أنه 
يأكل في الوليمة وغيرها، إذا كان الطعام حاضًرا غير محرز، ثم اختلفوا في نســخ ما تقدم 
بعد ثبوت حكمه على قولين، أحدهما: أنه على ثبوته لم ينســخ شيء منه، وبه قال قتادة، 
 È Ç Æ Å Ä Ã Â Á ﴿ :والقول الثاني: أنه منســوخ بقوله تعالــى
Ó Ò Ñ Ð Ï ÎÍ Ì Ë Ê É ﴾ [النور: ٢٧]، وقول النبي ژ : 
«ال يحل مال امرئ مسلم إال بطيب نفس منه» سنن البيهقي ح: ١١٢٢٠، وجاء في تفسير قوله 
تعالى: ﴿ ¡ ¢ ﴾ [النور: ٦١] أنه إذا دل ظاهر الحال على رضا المالك قام ذلك مقام 

اإلذن الصريح. الموسوعة الفقهية الكويتية ٣٢١/٢٦ ـ ٣٢٢.
شرح النيل ١٧١/٥.  (٢)
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 W V U T S R Q ﴿ :أكله أكثر من صاحبه، غيــر أن قوله تعالى
 ¦ ¥ ¤ ....a ` _ ^ ] \ [ Z Y X
§ ¨ © ª » ﴾ [النور: ٦١]، يدل على خالفه، أي: خالف ما ذكر من 
كون األكل أكثر هو تباعة، فلذلك قال بعٌض بجواز األكل أكثر على ما فســر من 
أنهم تحرجوا عن األكل مع المريــض ألنه ال يأكل كالصحيح، ومع األعمى ألنه 
ال يبصر موضع الطعام، ومع أعــرج اليد ألن يده ال تقوى على تناول الطعام قوة 

اليد الصحيحة، فنزلت اآلية إباحة لذلك ولغيره(١).

V��,6 دون ا�N�D٢٦٥  ا�� 

ال يناجي كل عن صاحبه، التناجي: التكلــم الواقع بين اثنين بإخفاء عن 
غيرهما، أو بيــن أكثر من اثنين، ومثل التناجي اإلشــارة بعضــو أو كالم أو 
غيرهما، والتكلم بلغة ال يفهمها، وذلك ال يختص بالصاحب، لكن الصاحب 
ال يناجــي عنه وال يفعل ما ذكر مثــل التناجي، ولو كان مــع ذلك الصاحب 
رجل أو رجالن أو ثالثة أو أكثر، ال بأس بذلك بحضرة غير الصاحب إذا بقي 
مع ذلك الصاحــب أحد ولو امــرأة أو طفــل أو مجنون، فمفهــوم حديث: 
«ال يتناج اثنان عن واحد»(٢) مخصوص بغير الصاحب، وقيل: غير مخصوص 

بل يجوز تناجي صاحب عن الصاحب الذي معه إنسان(٣).

V��,ر ا�J� وا�`�ب دون CP٢٦٦  األ 

ال يأكل أو يشــرب دونه قبل حضوره لألكل بال ضــرورة إال بإذنه، غير أن 
 ] \ [ Z Y X W V U T S R Q ﴿ :قوله تعالــى

شرح النيل ١٧١/٥، اإليضاح ٦١١/٢.  (١)
الحديث رواه اإلمام أحمد في المسند، مسند عبد اهللا بن مسعود، ح: ٤١٦٤.  (٢)

شرح النيل ١٧٢/٥.  (٣)



الجـزء السادس: الحقوق  204

 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  ....a  `  _  ^
»... ﴾ [النور: ٦١]، يــدل على جواز األكل قبل حضوره لــألكل على ما قيل: 
إنهم إذا ســافروا جعلوا طعامهم في مكان واحد، فإذا غاب واحد انتظروه مخافة 
اإلثم، فنزلت اآلية إباحة لألكل بال حضور منه ولغير ذلك، وجاز األكل والشرب 
لضرورة بال إذن منه. وكذا التناجي، وإن أذن له في التناجي أو األكل أو الشرب 

بطيب نفسه في غير ضرورة جاز، وهذا معلوم ألنه حق له فيباح إذا أباحه(١).

���ا�aة ا�,��V �+� ���ر %/  ٢٦٧ 

يواسي الصاحب صاحبه بما قدر من ماله، ولو براحلته وال سّيما مما لم 
يكن عند صاحبه، وإن اشــتغل في حاجة له بنفســه أو ماله انتظر فراغه منها 
ا عظيًما فــي انتظاره، وله أن يســتعجله، ويرفع على حمولة  ما لم يخف ضر
صاحبه أوًال إن كان هذا أنفع لصاحبه عند االرتحال كعكســه، وهو أن يحط 
عنها أوًال عند النزول، وإذا تبادر كل منهما إلى فعل أنفع لصاحبه فعلى الثاني 
أن يطاوع الســابق في ذلك بالقــول أو بالفعل، ولكل واحــد منهما أيًضا أن 
يتحرى اإلحســان بمطاوعة اآلخر فيمــا أراد من فعل الخير فيــه، فليس البر 
محصوًرا في فعلك الخير في صاحبك، فإن من البر أن تطاوعه فيما يبادر إليه 

من فعل الخير فيك لرغبته وهذا في أحكام الزاد والحمولة وغيرهما(٢).

�E و�`��ي(٣)�� �+�# V��,�� $��,D٢٦٨  ا� 

ويقف له لمبايعة، أي: يقف منتظًرا له حتى يبيع أو يشتري، وُيشير له أن 
يبيع أو يشتري، أو أن يبيع أو يشتري بثمن كذا ويريه عيب المتاع وغيره مما 

شرح النيل ١٧٢/٥، اإليضاح ٦١٠/٢.  (١)
شرح النيل ١٧٣/٥.  (٢)

ذهب الفقهاء إلــى أن النصيحة تجب للمســلمين، قال ابن حجر الهيتمــي: يتأكد وجوبها   (٣)=
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يشــتري ويعينه بما هو حق ويقول لمن يبيع له: زد له من الثمن، أو انقص له 
من الثمن، ونحو ذلك(١).

��ً� ٢٦٩  ا����م ���� ��ےلص� و/

يقي الصاحب صاحبه من كل ضر، وال يقصر له عن طاقته في نفعه، وإن 
مرض قام بحوائجه وإن بماله حتى يبرأ أو يمــوت فيقوم له بحق الميت مع 
الصحبة، كغســل وكفن وصالة ودفن، ويحفظ تركتــه ووصيته ويوصل ذلك 
لوارثه بال بيع شيء منه، وإن باع تركته ضمنها ولزمه ردها إن لم يجز الورثة 
بيعه إال ما ال يحتمل التأخير، أو ما احتاج إلى بيعه ليكري لها به فليبعه وال 
ضمان عليه، وقيل: يبيــع التركة بالدنانير والدراهــم والصحيح األول، لكن 
ذلك مال غــاب أصحابه، وقد علمــت أن مال الغائب علمــه فيما يصلح له 

فليفعل في تركته ما يصلح لها(٢).

لخاصة المســلمين وعامتهم. وقال الراغب األصفهاني: عظم النبــي ژ أمر النصح فقال: 
ين النصيحة»، فبين ! أن النصح واجب لكافة الناس بأن تتحرى مصلحتهم في جميع  الد»

أمورهم. (أخرجه مسلم (٧٤/١ ط عيسى الحلبي) من حديث تميم الداري.
وقال المالكية: النصيحة فرض عين ســواء طلبت أو لم تطلب إذا ظن اإلفادة ألنه من باب 
األمر بالمعروف، ونقل النووي عن ابن بطال أن النصيحة فرض كفاية يجزى فيه من قام به 
ويسقط عن الباقين، وهي الزمة على قدر الحاجة أو الطاقة إذا علم الناصح أنه يقبل نصحه 
ويطاع أمره وأمن على نفسه المكروه، فإن خشي على نفسه أذى فهو في سعة، وقال غيرهم: 

ين النصيحة» وجوب النصح وإن علم أنه ال يفيد في المنصوح. إن ظاهر حديث: «الد
وال يســقط التكليف بالنصيحة عن المســلم ما دام صحيح العقل، قال ابن رجب: قد ترفع 
األعمال كلها عن العبد في بعض الحاالت، وال يرفــع عنه النصح هللا، فلو كان من المرض 
بحال ال يمكنه عمل بشيء من جوارحه بلســان وال غيره غير أن عقله ثابت لم يسقط عنه 
النصح هللا بقلبه، وهو أن يندم علــى ذنوبه، وينوي إن صح أن يقوم بمــا افترض اهللا عليه، 

ويجتنب ما نهاه عنه، وإال كان غير ناصح هللا. الموسوعة الفقهية الكويتية ٣٢٥/٤٠ ـ ٣٢٦.
شرح النيل ١٧٤/٥.  (١)
شرح النيل ١٧٤/٥.  (٢)
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�K ا��k%$ وا�+��وف% V��,٢٧٠  إ%�5$ ا� 

روي: خير أصحابك من إذا ذكرت اهللا وأمر اآلخرة أعانك، وإذا نســيت، 
رك أمر آخرتــك خير لك من أخ  أي: غفلت عن ذلك ذكــرك وروي: أخ يذك
يعطيك كل يوم ديناًرا، وما أحســن أًخا يدعو لك وأنت غائب وما أعظمه وما 

أقله، وقد قال أبو بكر ƒ : دعوة األخ في اهللا تستجاب(١).

ا�
اد  n� ٢٧١  /� ��� ا�,��$ 3

من حســن الصحبة أن يضيف الرجل وعاءه إلى العمــوم، مثل أن يقول: 
سقاؤنا وقدحنا ال إلى نفســه ولو كان له، ومن حسن الصحبة فيه وكرم الفعل 
خلط الزاد وهو سنة، واالنفراد به لؤم، ولمن خاف سوء خلق أصحابه بالخلط 

أن ينفرد بزاده.

����. K�% V��,ق ا��� �/  ٢٧٢ 

ال يصوم الصاحــب فيه نافلــة دون صاحبه، وال يذهب عنــه ويتركه إال 
بإذنــه، وإن أبطأ عنك بال مانــع فاطلب منه التعجيــل، وإن تأخر وخفت أن 
يضرك انتظاره فال عليــك إن ذهبت، وإن اصطحبا فخــرج اللصوص عليهما 
فهرب أحدهما وترك صاحبه فقتل أو ســلب لزمه الضمان إن قدر، ولعله عند 
اهللا ال في الحكــم، وال إن هرب عــن ضعف مطلًقا، وذلــك إن كان في حد 
ما يلزمه الجهاد وكان كنصف العدو، ومن ســافر مع قــوم فنفد زاده لزمتهم 
نفقته وإحياؤه إن لم يجد من يبايعه أو يطعمه، وإن ضل أحدهم فتركوه وأكله 
سبع ضمنوا ديته إن قدروا على انتظاره وكان في مخافة وضيعوا حق الصحبة. 
وإن عطش وطلب ذا فضل من الماء فأبى فمات عطًشــا لزمته ديته، وإال فال 

شرح النيل ١٧٤/٥ ـ ١٧٥.  (١)
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ينجي نفًسا بنفســه، وإن تعاهد قوم أن يخرجوا في طاعة أثم من تخلف منهم 
ولم يجز له التخلف إن كان يلحقهم به ضر، وإن خرج رجالن إلى بلد وصلح 
ألحدهما المقام فيه وكره اآلخر ولم يجد رفيًقا لم يلزم صاحبه أن يخرج معه 
إن كان اآلخر في البلد ويأمن على نفسه كالم البعض، وال تصاحب من تكره 

لئال تضيع حقوقه(١).

�� إذا .���(٢)��+�ا����� �  �/ $��,D٢٧٣  ا� 

من حق المتعلــم إن اصطحب عالًما في حضر أو ســفر للتعلم منه فعلى 
العالم نصحه في دنياه وأخراه، وينهاه عن االشتغال بذكر الناس وعن االشتغال 
بذكر عيوب الطلبة وفتنتهم وسوء فهم من ســاء فهمه، وذكر من يبغضه منهم 

شرح النيل ١٧٥/٥ ـ ١٧٦، اإليضاح ٦١٠/٢ ـ ٦١٢.  (١)
فصل الفقهاء القول في آداب المعلم ووظائفه وأهمها ما يلي:  (٢)

ـ أن يقصد بتعليمه وجه اهللا تعالى، وال يقصد توصًال إلى غرض دنيوي.
ـ وأن يتخلق بالمحاســن التي ورد الشــرع بها وحــث عليها، والخالل الحميدة والشــيم 

المرضية التي أرشد إليها.
ـ وأن يحذر من الحسد والرياء واإلعجاب واحتقار الناس، وإن كانوا دونه بدرجات.

ـ وأن ال يذل العلم وال يذهب به إلى مكان ينتســب إلى من يتعلمه منه، وإن كان المتعلم 
كبير القدر.

ـ وأن يشــفق على المتعلمين، وأن يجريهم مجرى بنيه، قال رســول اهللا ژ : «إنما أنا لكم 
بمنزلة الوالد» بأن يقصد إنقاذهم من نار اآلخرة، وهو أهم من إنقاذ الوالدين ولدهما من نار 

الدنيا.
ـ وأن ال يتعظم علــى المتعلمين، بل يليــن لهم ويتواضع. قال عمــر ƒ : تواضعوا لمن 

علمكم، وتواضعوا لمن تعلمون، وال تكونوا من جباري العلماء.
ـ وأن يتفقد المتعلمين، ويسأل عمن غاب منهم، وينبغي أن يكون باذًال وسعه في تفهيمهم 

وتقريب الفائدة إلى أذهانهم.
ـ وأن يزجر المتعلم عن ســوء األخالق بطريــق التعريض ما أمكــن وال يصرح، وبطريق 

=الرحمة ال بطريق التوبيخ.
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وأساء إليه؛ ألن االشتغال بذلك يشغل العقل عن الفهم والحفظ، ويكون ذريعة 
إلى الكذب، والزيادة على حقه إن كان له حق إال من فسق فليبرأ منه وليشهره 
عند من لم يعلمه فاســًقا ليحذره، وذلك إذا أراد أن يغتر به، وكل كبيرة فسق، 
ومن تاب ســتر عليه، وليس مراده باصطحاب العالم والمعلم شيًئا زائًدا على 

اجتماعهما في شأن العلم، هذا يعلمه وذلك يتعلم منه(١).

����+�ا����� �  ��FSH  ٢٧٤ 

على العالم أن يفهم المتعلم ما لم يفهم مما عنده من علم وأدب وســير، 
فإن زل زجره، واستتابه، وستر عليه، وإن غفل ذكره ورغبه في مطلوبه، وهو 

التعلم(٢).

ا�����  K�% ��٢٧٥  ��ق ا�+�� 

من حقــوق المتعلم علــى العالم أن يحــب له ما يحب لنفســه، ويكره 
ما يكره لنفسه، ويواسيه بنفسه وماله، ويرغبه في االجتهاد، ويحفظه في غيبته 
وحضوره، ويرد عنه الغيبة وجميع ما يشينه، ويعلمه من كل فن تدريًجا، وأن 

ـ وأن يقتصر بالمتعلم على قدر فهمه، فال يلقي إليه ما ال يبلغه عقله، فينفره أو يخبط عليه 
عقله، اقتداء في ذلك بالنبي ژ حيث قال: «أنزلوا الناس منازلهم» (أخرجه أبو داود ١٧٣/٥، 

تحقيق عزت عبيد دعاس).
ـ وأن يحّرضهم على االشــتغال في كل وقــت، ويطالبهم في أوقات بإعــادة محفوظاتهم، 

ويسألهم عما ذكر لهم من المهمات.
ـ وأن يقدم في تعليمهم إذا ازدحموا األسبق فاألسبق.

ـ وأن يكون عامًال بعلمه فال يكــذب قوله فعله، ألن العلم يــدرك بالبصائر والعمل يدرك 
باألبصار، وأرباب األبصار أكثر. الموسوعة الفقهية الكويتية ٩/١٣ ـ ١٠.

شرح النيل ١٧٦/٥ ـ ١٧٧، اإليضاح ٢٦/٣ ـ ٢٧.  (١)
شرح النيل ١٧٦/٥.  (٢)

=
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ال يفضل طالًبــا على اآلخر تفضيًال يورث البغض ويســوي بينهم، وإن تمهر 
أحدهم في العلم واألدب جاز تفضيله بقدر ما يرغبهم في االجتهاد، وأن يدله 

على العبادة ويأمره بها ويرغبه فيها(١).

(٢)��ا����� %�K ا�+��  ]�  ٢٧٦ 

وعلى المتعلم لمعلمه أن ال ُيمرض قلبه بتناج عنه أو تلويح وإشــارة 
بما ال يفهمه أو تكلم بلغــة ال يفهمها إال إن علم أنــه ال يكره ذلك، وال 
يصطحب مع مــن يكره معلمه ولــو كان ال يحل له أن يكــره اصطحابه، 

شرح النيل ١٧٧/٥، اإليضاح ٦١٢/٢.  (١)
ـ ينبغي على المتعلم أن يطهر قلبه من األدناس ليصلح لقبول العلم وحفظه واستثماره، ففي   (٢)
الصحيحين عن رســول اهللا ژ : «إن في الجســد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا 
فسدت فسد الجسد كله، أال وهي القلب» (أخرجه البخاري الفتح ١٢٦/١ ط السلفية). وقالوا: 

تطبيب القلب للعلم كتطبيب األرض للزراعة.
ـ وينبغي أن يقطع العالئق الشاغلة عن كمال االجتهاد في التحصيل، ويرضى بما يتيسر من 

القوت، ويصبر إن ضاق به العيش.
ـ وينبغــي للمتعلــم أن يتواضع لمعلمــه وينظر إليه بعيــن االحترام، ويرى كمــال أهليته 

ورجحانه على أكثر طبقته، فذلك أقرب إلى انتفاعه به ورسوخ ما سمعه منه في ذهنه.
ـ وليحذر المتعلم البسط على من يعلمه وإن آنسه، واإلدالل عليه وإن تقدمت صحبته، وال 

يظهر له االستكفاء منه واالستغناء عنه، فإن في ذلك كفًرا لنعمته واستخفاًفا بحقه.
ـ وال ينبغــي أن تبعثه معرفة الحق للمعلم على قبول الشــبهة منــه، وال ينبغي له أن يعنت 
معلمه بالســؤال، وال يدعوه ترك اإلعنات للمعلم إلى التقليد فيما أخذ عنه. وليســت كثرة 
الســؤال فيما التبس إعناًتا، وال قبول ما صح في النفس تقليًدا، إال أنه ال يلح في الســؤال 
إلحاًحا مضجًرا، ويغتنم سؤاله عند طيب نفسه وفراغه، ويتلطف في سؤاله ويحسن خطابه.

ـ وليأخذ المتعلم حظه ممن وجد طلبته عنده من نبيه وخامل، وال يطلب الصيت وحســن 
الذكر باتباع أهل المنازل من العلمــاء، إذا كان النفع بغيرهم أعم، إال أن يســتوي النفعان 
فيكون األخذ عمن اشــتهر ذكره وارتفع قدره أولى، ألن االنتســاب إليه أجمل واألخذ عنه 

=أشهر.
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ولكنه إن شــاء شــيًئا حالًال يكرهه معلمه فعله حيث ال يراه وال يراه أحد 
يخبره به، وله أن يقرأ عند المخالف، ويخفي مذهبــه إن كان ال يقرئه إذا 
عرف مذهبه، وذلك جائز في سائر المباحات كبيع وشراء، فكيف في طلب 
العلــم وما يتوصل به إلــى الدين؟ بــل يجوز الكذب فــي ذلك، فكيف 
ال يجوز اإلخفاء المجرد، وإنما يمنع ذلك في إعطاء شيء موافقته فحينئذ 
ال يقبضه، وليس كما قــال بعض المشــارقة إنه ال يحل أخــذ العلم عن 

المخالف إال إن علم أنك مخالفه.

وال يســأله إذا َحَرد ـ أي: امتنع أو اعتزل ـ أو غضب، وال يعنته يلقه في 
العنت وهو المشقة والتعب بسؤال، وليالطفه، وليتأدب معه بتضرع وخشوع؛ 

كأب أو فوقه وحقوقه ال تحصى(١).

ا���+�ء  ٢٧٧  /� آداب 

من آداب العلماء: النصح لمــن علموا، والرفق بهم، فال تعنفوا معلًما وال 
تحقروا ناسًيا متعلًما، وال تســتصغروا مبتدًئا؛ فقد روي عن النبي ژ أنه قال: 
«علموا وال تعنفــوا؛ فإن المعلم خير من المعنــف»(٢)، ومن آدابهم أال يمنعوا 
طالًبا، وال ينفروا راغًبا، وال يؤيســوا متعلًما، وال متفهًما، قال النبي ژ: «أال 

ـ وينبغي أن يكون حريًصا على التعلــم مواظًبا عليه في جميع أوقاتــه، ليًال ونهاًرا حضًرا 
وسفًرا، وال يذهب من أوقاته شيًئا في غير العلم إال بقدر الضرورة ألكل ونوم قدًرا ـ ال بّد 

منه ـ ونحوهما من الضروريات.
ـ ومن آداب المتعلم: الحلم واألناة، وأن تكون همته عالية، فال يرضى باليســير مع إمكان 
الكثير، وأن ال يسوف في اشــتغاله وال يؤخر تحصيل فائدة، وإن قلت: إذا تمكن منها، وإن 
أمل حصولهــا بعد ســاعة، ألن للتأخير آفــات، وألن في الزمــن الثاني يحصــل غيرها. 

الموسوعة الفقهية الكويتية ١٠/١٣ ـ ١١.
شرح النيل ١٧٧/٥ ـ ١٧٨، منهج الطالبين ٤٥/١.  (١)

مسند الطيالسي ح: ٢٦٥٩.  (٢)

=
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أنبئكم بالفقيه كل الفقيه؟ قالوا: بلى يا رســول اهللا. قال: من لم يقنط الناس 
من رحمة اهللا، وال يؤيسهم من روح اهللا»(١).

وينبغي للعالم أن يكون أوسع الناس صدًرا، وأكثر صبًرا، وأجملهم لقاء، 
وأحســنهم خلًقــا؛ ألن المتعلمين منــه والمتحملين عنه يأخــذون خالئقه، 
ويحتذون طرائقه؛ ليكون لهم إلى أســنى األفعال منهاًجا، ومن غي الضالل 

سراًجا.

ويجب على العالم أن يوقر المتعلم، كما يجب على المتعلم ذلك أيًضا؛ 
مونه  ــروا من تعل روا مــن تتعلمون منه، ووق لما روي أن النبي ژ قــال: «وق

العلم»(٢).

  ✾  ✾

رواه الدارمي موقوًفا على علي، ح: ٢٩٨، قال علــي: الفقيه حق الفقيه الذي ال يقنط الناس   (١)
من رحمة اهللا، وال يؤمنهم من عذاب اهللا، وال يرخص لهم فــي معاصي اهللا، إنه ال خير في 

عبادة ال علم فيها، وال خير في علم ال فهم فيه، وال خير في قراءة ال تدبر فيها.
منهج الطالبين ٥١/١، والحديث لم أعثر عليه بهذا اللفظ.  (٢)
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��ا���  ]�

]�eا���� وا��� وا��  ����H  ٢٧٨ 

يقال: عبــد مملوك. والجمــع: مماليك، ويقــال: عبد، وعبيــد، وعباد، 
وعبدون، ويقال: تعبد فالن فالًنا إذا اتخذه عبًدا لنفسه، والعبد: جماعة العبيد، 
الذين ولدوا في العبودية، ويقال: عبد قن. والجمع: األقنان. وهو إذا ملك هو 

وأبوه، والرقيق: المماليك. يقال: عبد مرقوق، ومرق، ومسترق.

قال ابن األنباري: جمع الرقيق: أرقاء. والــرق: العبودية. يقال: رق فالن: 
إذا صار عبًدا. وفي المثل: المدين رق. فلينظر إلى من يرق له.

ي العبيد رقيًقا: ألنهم يرقون لمواليهم، أي: يذلون ويخضعون(١). وسم

ا����� وأد���  Kإ�  ٢٧٩  �!� اإل���ن 

 i h g ﴿ :أمرنا باإلحســان للعبيد والرفق بهم، قال اهللا سبحانه
 t  s  r  q  p  o  n  ml  k  j
 ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u

ے¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ﴾ [النساء: ٣٦]

وقال ژ : «أوصاني حبيبي جبريل ژ برفق المملوك، حتى ظننت أن ابن 

منهج الطالبين ٣٥١/٩.  (١)
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آدم ال يستخدم»، وروي «ال يستخدم أبًدا»(١)، وفي آخر خطبة كل نبي: «اتقوا 
اهللا في النســاء وما ملكت اليمين»(٢)، ويقال: المملــوك أخوك ألبيك وأمك 
ابتليت به وابتلي بــك فله أجران، وعليك الحســاب، يعني باألب واألم آدم 
وحواء 6 ، وإنما قال: عليك الحســاب مع أن على العبد أيًضا الحســاب 
تهديًدا للســيد إذ هو القوي المســلط، وإن كان له أجــران ألن عليه عملين: 
خدمة اهللا وخدمة مالكه، وعنه ژ : «اتقوا اهللا في النساء والعبيد»، وفي رواية: 
«وما ملكت أيمانكم أطعموهم مما تطعمون، واكسوهم مما تكسون»(٣)، قال 

الشيخ خميس 5 : هذا استحسان ال وجوب(٤).

(٥)]�eا�� �% S٢٨٠  ا�� 

قال رســول اهللا ژ لفاطمــة 7 حيــن أخدمها غالًمــا: «ال تكلفوه 

لم أعثر عليه.  (١)
المعجم الكبير للطبراني ح: ١٦٨، ورواه ابن ماجه بلفظ: «الصالة وما ملكت أيمانكم»، سنن   (٢)

ابن ماجه كتاب: ما جاء في الجنائز، باب: ما جاء في ذكر مرض النبي ژ، ح: ١٦٢٥.
مصنف عبد الرزاق كتاب المغازي باب: بدء مرض رسول اهللا ژ، ح: ٩٧٥٤.  (٣)

شرح النيل ٢١٦/٥ ـ ٢١٧، منهج الطالبين ٣٥٢/٩، اإليضاح ٦٢٣/٢.  (٤)
ليس للســيد قتل عبده، وال جرحه، وال التمثيل به بقطع شــيء من أعضائه، كجدع أنفه أو   (٥)
قطع أذنه، وليس للســيد خصاء عبده، وليس له أن يضربه ضرًبا شــديًدا إال لذنب عظيم، 
وليس له أن يلطمه في وجهه، وليس له أن يضربه من غير ذنب جناه، وليس للسيد أن يشتم 

أبوي رقيقه وإن كانا كافرين.
وإن مثل الســيد برقيقه، فقطع أذنه أو أنفه أو عضًوا منه، أو جّبه أو خصاه أو خرق أو حرق 
عضًوا منه، عتــق عليه بال حكم حاكم بل بمجــرد التمثيل به. على ما صــرح به المالكية 
والحنابلة، وفي قول: بل بحكم الحاكم، وألحق المالكية بالتمثيل به تعمد الشين المعنوي 
كحلق لحية عبد تاجر، أو حلق شــعر أمة رفيعة. وألحقوا به أيًضا تمثيل الرجل بعبد غيره، 
ويغرم قيمته لصاحبه، لكن ال يســتحق العتق بذلك إال إن كانت مفسدة لمنافع الرقيق كلها 

أو جلها. الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٤/٢٣ ـ ٢٥.
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ما ال يطيق واســتوصوا به خيًرا، وال تضربوه، فإنــي أمرت أن ال أضرب 
أهل الصالة»(١).

وفي الخبــر: «يكتب لــك ما عصــوك وخانــوك. ويكتب عليك 
ما عاقبتهم به، فإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم، كان فضالً لك. وإن 
كان بقــدر ذنوبهــم، كان كفاًفا، ال لــك، وال عليــك. وإن كان فوق 
ذنوبهم، اقتص منك لهم الفضل الذي بقي لهم، فوضع رجل يديه فوق 
رأســه، فقال ژ : ما له! أما قرأت القــرآن؟ ﴿ : ; > = 
 J I H G F E D CB A @ ? >
O N M LK ﴾ [األنبيــاء: ٤٧]، قال: يا رسول اهللا ما أجد لي شيًئا 
خيًرا من مفارقتهم. أشــهدك أنهــم أحرار. وال أملــك بعدهم مملوًكا 

أبًدا»(٢).

قال ژ : «من لطم وجه عبده، فإن كفارته عتقه»(٣).

وقال ژ : «من قرع مملوًكا أكثر من ثالث، اقتص منه يوم القيامة»(٤).

وقيل: بعث رســول اهللا ژ  وصيفة له فأبطأت. فقال: «لوال مخافة القود، 
ألوجعتك بهذا السوط»(٥).

رواه أحمد في المسند عن أبي هريرة ح: ٧٣١٧.  (١)
سنن الترمذي كتاب التفسير، باب ومن سورة األنبياء، ح: ٣١٦٥.  (٢)

رواه أحمد في المسند عن ابن عمر ح: ٤٧٦٩.  (٣)
رواه الطبراني في المعجم األوســط، ح: ١٤٤٥ بلفظ: «من ضرب سوًطا ظلًما اقتص منه يوم   (٤)

القيامة».
رواه الطبراني في المعجم الكبير في مســند النســاء عن أم ســلمة ح: ٨٩٨، وينظر: منهج   (٥)

الطالبين ٣٥٣/٩ ـ ٣٥٤.
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(١)�9��a K�% ��ا��� ٢٨١  ��ق  

لزم كل مالك أن يشبع رقيقه ويكسوه ما يقيه الحر والبرد مما يحتاج إليه 
البدن كجبة وكســاء ونعل، قال ژ في المماليك: «أشــبعوا بطونهم وأدفئوا 
ظهورهم وألينوا لهم فــي القول وال تســتعملوهم ما ال يطيقون، ومن تركهم 
للحفاء أو للعراء فقــد ظلمهم وضيع المال»(٢)، وقد نهــي عن تضييع المال؛ 
ويستعمله بما قدر عليه، ويقيه من كل ضر فإنه أمانة بيده ونعمة من اهللا عليه، 
وال ينظر إليه بعين الكبر واالزدراء ويعفو عن زلتــه ويتفكر عند غضبه عليه 
وهفوته، فإن تقصيره وحق اهللا أعظم من تقصير عبده في حقه، واهللا أقدر عليه 

منه على عبده(٣).

نفقة المملوكين واجبة على مالكيهم إجماًعا؛ وألنه ال بّد له من نفقة، ومنافعه لسيده، وهو   (١)
أخص الناس به فوجبت عليه نفقتــه، والواجب من ذلك قدر كفايته، وســواء أكان الرقيق 

موافًقا في الدين لمالكه أو مخالًفا له.
والسيد مخير بين أن يجعل نفقته من كسبه إن كان له كسب، وبين أن يأخذ كسبه أو يجعله 
برسم خدمته وينفق السيد عليه من ماله؛ ألن الكل ماله، وإن كان للمملوك كسب أكثر من 
نفقته وجعل الســيد نفقته في كسبه، فللســيد أخذ الزائد عن نفقته، وإن كان كسبه ال يكفي 

لنفقته فعلى سيده إتمامها، وتسقط النفقة بمضي الزمان.
والواجب من اإلطعــام كفايته من غالب قــوت البلد وأدم مثله بالمعــروف، والواجب من 
الكسوة المعروف من غالب الكسوة ألمثال المملوك في ذلك البلد الذي هو فيه. ويجب له 
الغطاء والوطاء والمســكن والماعون. وال يجوز االقتصار في الكسوة على ما يستر العورة 
وإن كان ال يتأذى بحر أو برد، فإن امتنع الســيد من اإلنفاق الواجب لعسره أو إبائه فطلب 
المملوك بيعه أجبر السيد على ذلك، وصرح الشافعية بأن القاضي يبيع مال السيد في نفقة 

رقيقه. الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٥/٢٣ ـ ٢٦.
رواه الطبراني في المعجم الكبير فما أســند كعب بن مالك، ما رواه أبو أمامة الباهلي، عن   (٢)

كعب بن مالك، ح: ٨٩.
شرح النيل ٢١٨/٥، منهج الطالبين ٣٢٤/٩، اإليضاح ٦٢٣/٢، مدونة ابن غانم ٢٩٩/٣.  (٣)
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(١)�����ه أن ��a �/ ا����  V�&  ٢٨٢ 

على الســيد أن يبيع عبده إن طلب ذلك استحســاًنا ال وجوًبا، وإذا قال 
لســيده: ال أريدك وطلب البيع، لم يلزمه البيع ولزمــه أن ينصفه في مؤونته، 
وإن لم ينصف أجبر على اإلنصاف، وإن قصر فــي الخدمة أدبه بما يحتمله، 
وقيل: ال، ولكن يبيعه بما قســم له لحديث: «بيعوا ولو بخيط من شــعر وال 
تعذبوا خلق اهللا»(٢)، وإن اشــترك فيه رجالن في قرية أو قريتين لم يجبرا على 
بيعه، وإن طلب أن يبيعاه وهما في قريتين أمرا به أو يســتخلصه أحدهما وال 
يكلف، قيل: باالختالف إليهما من قرية ألخرى، وإن كانت بينهما دابة وهما 
في قريتين وطلب أحدهمــا بيعها باعاها أو اشــتراها أحدهما، وكذا في قرية 
ألنها ال تشكو والعبد يشــكو، وعنه ژ : «للمملوك على مواله ثالث خصال: 
ال يعجله عن صالته، وال يقيمه عن طعامه، ويبيعه إذا استباعه»(٣)، ويظهر لي 

إذا ساء األمر بين الرقيق وسيده ينبغي للسيد أن يبيعه لئال يستمر أذاه، قال ابن تيمية: لو لم   (١)
تالئم أخالق العبد أخالق ســيده، لزمه إخراجه عن ملكه، لما في حديث أبي ذر قال: قال 
رسول اهللا ژ : «من الءمكم من مملوكيكم فأطعموه مما تأكلون، واكسوه مما تلبسون، ومن 
لم يالئمكم منهم فبيعوه، وال تعذبوا خلق اهللا» (أخرجه أبو داود (٣٦١/٥ تحقيق عزت عبيد 

دعاس) وإسناده صحيح).
وجاء في المغني: إن طلب الرقيق البيع والســيد قد وفي بحقوقه لم يجبر السيد عليه، نص 
عليه أحمد، قال أبو داود: قيل ألحمد: استباعت المملوكة وهو يكسوها مما يلبس ويطعمها 

مما يأكل؟ قال: ال تباع وإن أكثرت من ذلك إال أن تحتاج إلى زوج فتقول: زوجني.
قال ابن قدامة: بهذا قال عطاء وإسحاق في العبد يحســن إليه سيده وهو يستبيع: ال يبيعه، 
ألن الملك للســيد والحق له، فال يجبر على إزالته من غير ضرر بالعبد، كما ال يجبر على 
طالق امرأته مع القيام بما يجــب لها، وال على بيع بهيمته مع اإلنفاق عليها. الموســوعة 

الفقهية الكويتية ٣٠/٢٣.
رواه أبو داود وغيره وليس فيه خيط من شعر، سنن أبي داود، كتاب: اآلداب، باب: في حق   (٢)

المملوك ح: ٥١٥٧.
رواه الطبراني في المعجم الصغير وليس فيه: «ويبيعه إذا استباعه» ح: ١١٢٣.  (٣)
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أنه يجوز أن يعجله عنها ويقيمه عن طعامه لضرورة، بدليل أنه يجوز الخروج 
إلى إصالح والبناء بعد اإلصالح كما مر، وله زجره عن وسوســة في الصالة 

وشدة البطء فيها المؤدي إلى فسادها أو إلى الوسوسة(١).

��ه(٢)a K�% �H�Pا���� و  ٢٨٣  إ&��م 

يعطي السيد العبد من طعامه إن اعتاد أكل طريف دونه وعلم به، وإن لم 
يعلم به فال يلزمه أن يعطيه منه، وإن أكل طريًفا ولم يعتده يلزمه أن يعطي منه 
لعبده إن علم ولم يذكره ألنه يعلم باألولى ألنه يلزمه اإلعطاء من معتاد كلما 
أكل مع تكرره الذي يقربه من الطعام المبتذل، والملزم زيادة المشــقة بلزوم 
تكرر اإلعطاء، فكيف ال يلزمه بما لم يعتد؟ فإن ما لم يعتد تكون النفس إليه 

أشوق، وهكذا حكم أطفاله وأزواجه وعياله.

ويكســوه ما يرد عليه الحر والبرد، ودخل في ذلك لبــاس الرجل كنعل 
متصل به جلد يغطي قدمه أو غير متصل، وإن لبس هو أجود الثياب أو أجود 
لباس الرجل، وإن قام العبد بنفسه ساعًيا لكســبه بإذنه فال مؤونة عليه، ففي 
ما كســب حينئذ قوالن، قيل: هو ملك للعبد وله أن يعطيه من شاء ويتصرف 

شرح النيل ٢١٩/٥.  (١)
على السيد أن يجلس عبده معه ليأكل من طعامه إذا أحضره، فإن لم يجلسه معه استحب أن   (٢)
يناوله منه، فإن كان هو الذي عالج الطعام تأكد االســتحباب، وقد ذهب الشــافعية في هذا 
ا، ال صغيرة تهيج  الحال إلى الوجوب في قول، قال: وليكن ما يناوله لقمة كبيرة تســد مسد

الشهوة وال تقضي النهمة.
والواجب من الكســوة المعروف من غالب الكســوة ألمثال المملوك في ذلك البلد 
الذي هو فيه، ويجب له الغطاء والوطاء والمسكن والماعون، وال يجوز االقتصار في 
الكسوة على ما يستر العورة وإن كان ال يتأذى بحر أو برد، ومن ذلك أن يجعل لباس 
عبده مثل مالبســه هو في الجودة، فيســتحب ذلك. الموســوعة الفقهيــة الكويتية 

٢٩/٢٥/٢٣ ـ ٣٠.
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فيه كيف شاء فتلزمه زكاته، وقيل: هو للســيد فال فعل للعبد فيه، وكذا العبد 
المسرح ولو كان يأكل ويكسي من سيده(١).

 ٢٨٤  األV�P �/ CP ا����

إن عمل العبد باألجرة، في حال شــركة ثم أســلم، فجائــز لمواله، أخذ 
أجرته وأكلها، إذا كانت أجرة حالالً، في األصل، وأما إن كان من طريق لعب 
وغناء، أو عصير خمر فال يجــوز، وقيل: إن عبًدا ألبي بكر الصديق ƒ كان 
إذا أتاه بغلته، ســأله عنها، فأتاه يوًما بغلته، فلم يسأله عنها. فقال: كنت نفثت 
لقوم في الجاهليــة، فلم يكونوا أعطوني شــيًئا، حتى أعطونــي اليوم، قيل: 

فأدخل أبو بكر يده، في فيه. فقاء ما كان أكل من ذلك(٢).

 ٢٨٥  و�e ا�G�aام ا���� ����ه(٣)

ويجوز اســتعمال العبــد من صالة الفجــر للعتمة لوقت غيوب الشــفق 

شرح النيل ٢٢٠/٥، منهج الطالبين ٣٤٦/٩، ٣٥٨ ـ ٣٥٩، اإليضاح ٦٢٤/٢.  (١)
منهج الطالبين ٣٦٣/٩ ـ ٣٦٤.  (٢)

للسيد حق االستخدام في المنزل وخارجه فيما شــاء من عمل يعمله في زراعة أو خدمة أو   (٣)
رســالة أو غير ذلك. ويتقيد هذا بأن يكون العمــل مما يطيقه الرقيق، فيحــرم تكليفه بما 
ال يطيقه أو يشق عليه مشــقة كبيرة؛ وألن ذلك يضر به ويؤذيه، والسيد ممنوع من اإلضرار 

برقيقه.
وقال مالك: بلغني أن عمر بن الخطاب كان يذهب إلى العوالي كل ســبت فإذا وجد عبًدا 
في عمل ال يطيقه وضع عنــه منه، قال مالك: وكان عمر يزيد فــي رزق من قل رزقه، قال: 

وأكره ما أحدثوا من إجهاد العبيد.
وإذا اســتعمل العبد نهاًرا أراحه ليًال، وكذا بالعكس، ويريحــه بالصيف في وقت القيلولة، 
والنوم، والصالة المفروضة، ويســتعمله في الشــتاء النهار مع طرفي الليل، ويتبع في ذلك 
كله العادة الغالبة، وإذا ســافر بهم يجب عليه أن يركبهم ولو عقبة عند الحاجة. الموسوعة 

الفقهية الكويتية ٢٠/٢٣.
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األحمر، ال بعدها إن اســتقصى خدمتــه نهاره، ورخص، أي: أجيز تســهيال 
اســتخدامه ليًال وإن مع النهار ومع اســتقصاء خدمته إن أرضاه بشــيء، وال 
يجعل خدمته بالليل بدل النهار إال إن شــاء العبد أو كان في عمله ضرر، أو 
كان عادة البلــد الخدمة ليًال، أو كان في خدمة النهار ضرر للمال كفســاد آلة 

الزجر ودابته.

ويجبر على عمله، وفي عمل غيره قوالن، إال إن كان اشتراه ليخدم الناس 
واألجرة له، وال يســتعمله ســيده في خدمة نفســه فهذا جائز قطًعا، وكذا إن 
اشــتراه مطلًقا أو لغير ذلك ثم ظهر له ذلك أو استعمله لغيره جزاء لما مضى 
من غيره أو ليثيبه بعد ويســتعمله لغيره قصًدا لثــواب اهللا، ويجبره ألنه ماله 

يتوصل به آلخرته كسائر ماله(١).


و�| ا���� ����ه(٢)H  ٢٨٦ 

يزوج الســيد العبد إن طلب التزوج حتًما، وقيل: استحســاًنا، وال يتركه 
لعنت وال يضربــه ظلًما، وفي رواية: «لما احتضر رســول اهللا ژ قال: الصالة 
والزكاة وما ملكت اليمين، رددها مراًرا، ثم قال: رفيع العرش هل بلغت؟ ولم 

يتكلم بعدها»(٣).

ينظر: شرح النيل ٢٢١/٥، مدونة ابن غانم ٢٩٩/٣، اإليضاح ٦٢٤/٢.  (١)
ذهب الحنابلة إلى أنه يجب على السيد إعفاف مماليكه ذكوًرا كانوا أو إناًثا إذا طلبوا ذلك،   (٢)
لقوله تعالى: ﴿ ! " # $ % & ') ( * + , - . 

/0 1 2 3 ﴾ [النور: ٣٢]، واألصح للشافعية عدم وجوب إعفاف السيد رقيقه.
ولم نجد للحنفية والمالكية كالًما في هذه المســألة، ونســب صاحب المغني إليهما عدم 
الوجوب، لمــا فيه من اإلضــرار المالي بالســيد؛ وألن التزويج ليس مما تقــوم به البينة. 

الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٦/٢٣ ـ ٢٧.
الحديــث رواه ابن ماجه فــي كتاب: ما جــاء في الجنائــز، باب: ما جاء فــي ذكر مرض   (٣)

رسول اهللا ژ، ح: ١٦٢٥.
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وال يجبر الرجل، أن يزوج جاريته، طلب العبد أو الجارية ذلك، أو لم يطلبا. 
والذكر واألنثى في ذلك ســواء، وإن طلبت الجارية، إمــا أن يطأها، أو يزوجها، 
فلها ذلك، وال ينبغي له إن طلبت ذلك، إما أن يبيعها، وإما أن يطأها أو يزوجها(١).

وإذا زوج الرجل غالمه، أو جاريته فكرها النــكاح، فليس لهما في ذلك 
 C B A @ ? > ﴿ :اختيار والنكاح ثابت لقول اهللا تبارك وتعالى
 R  QP  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D
Z Y X WV U TS ] ﴾ [النحل: ٧٥]، فليس للعبد في هذا 

اختيار(٢) وال يجبر السيد على تزويج عبده، ولكن يؤمر أن يزوجه(٣).

�+�% ��A� ه��a ا���� /� /�ل  c3٢٨٧  أ 

إذا كان السيد ال ينصف عبده، في النفقة والكسوة. والعبد يخاف أن يقيم 
الحجة، على مواله، فإنه إن قدر على شيء، من مال سيده، له أن يأخذه منه. 

ويستنفق منه، ما يسد جوعه.

وإن كان ال يخافه، فال يأخذ من مالــه، إال بعد إقامة الحجة عليه، أو بما 
يتعارف معه، في حكم االطمئنانة، أن يرضيه ذلك، من فعله، إن فعله، وعلم 

به، بما ال يشك فيه(٤).

منهج الطالبين ٢٧٥/٩.  (١)
ليس للســيد أن يزوج عبده الذكر البالغ امرأة ال يرضاها حرة كانــت أو أمة، فإن كان العبد   (٢)
صغيًرا جاز، وهذا مذهب أحمد وقول للشــافعي، وقال أبو حنيفة، ومالك: للسيد أن يجبر 

عبده على النكاح.
وال يلزم العبد طاعة سيده لو كان المطلوب من الرقيق فسخ زواجه الصحيح، سواء تم بإذنه

أو إذن مالك سابق، فلو كانت األمة مزوجة، فليس للســيد أن يجبرها على طلب الطالق، 
وكذا ليس له الحق في منعها من الكون مع زوجها ليًال. الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٠/٢٣.

منهج الطالبين ٢٧٥/٩.  (٣)

منهج الطالبين ٣٤٥/٩.  (٤)
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 ٢٨٨  �Iب ا���� ����ه(١)

للســيد ضرب عبده حتى يطيع، وقيل: تركه أســلم وبيعه أولى، وإذا 
كان يتأدب بعدد من الضربات فال يجــاوزه، وقيل: آخر أدبه أربعون وهو 
أدب عمر، وقيل: ســبعون، وهو ضرب ابن محبوب غالمه، ومانع ضربه 
يجيز قيده إذا خاف منه هرًبا حتــى يأمن منه وال يصلح، قيل: ضربه على 

سرق أو إباق.

وإذا عرفت إساءة ســيد لعبده أمر باإلحسان، فإن لم يفعل أمر ببيعه، فإن 
أبى حبس، وقيل: إذا أساء بعد أمره باإلحســان أجبر على بيعه، ومن ضرب 

عبد غيره فاألرش للسيد، ويندب أن يستحل العبد(٢).

ومن كان له عبد كثير اإلباق. فجائز لسيده أن يقيده ولكن ال يستعمله إال 
بما يقدر عليه في قيــده، وقيل: إن العبد إذا اســتحق األدب، أدب على أليته 

ودبره. ولم يجيزوا ذلك في األحرار.

وسئل بعض الفقهاء، عن الرجل المسلم. هل يضرب عبيده؟ قالوا: نعم. 
قد يضربون خدمهم. وال يأمرون أحًدا بذلك، وال يتخذه الناس شيًئا، يدينون 
به، مخافــة أن يضرب رجل منهم غالمه بأمرهم. فــإن حدث به موت، خاف 

للسيد حق تأديب عبده ومعاقبته على ترك ما أوجبه اهللا عليه، أو فعل ما حرمه اهللا تعالى، أو   (١)
مخالفة السيد، أو إســاءة األدب، أو غير ذلك باللوم أو الضرب، كما يؤدب ولده وزوجته 
الناشــز. واختلفوا في إقامة الســيد الحد والقصاص على عبده، ومن جملــة العقوبة التي 
يملكها الســيد أن يضربه على ترك الصالة إذا كان مميًزا وبلغ عشــر سنين، وذلك لتمرينه 

عليها حتى يألفها ويعتادها.
قال الحجاوي والبهوتي: وللســيد أن يزيد في ضرب الرقيــق، تأديًبا على ضرب الولد 
والزوجة، وللســيد أن يقيد عبده إذا خاف عليــه اإلباق. الموســوعة الفقهية الكويتية 

.٢٣/٢٣
شرح النيل ٢٢٣/٥، منهج الطالبين ٣٥٢/٩ ـ ٣٥٣.  (٢)
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الفقيه، أن يكون قد أشــرك في قتله، ويســتحب لســيد العبد: أن يرضيه بعد 
الضرب بشيء، يطيب به نفسه، أو يستحله من ذلك(١).

]���� V�a ح  ٢٨٩  ا��Jب ا�+��ِّ

سئل الشيخ السالمي عن المملوك إذا ضربه سيده حتى خرج الدم منه أو 
أمر أحًدا يوسمه بالنار ينعتق المملوك بهذا أم ال؟

فأجاب: إذا ضربه ضرًبــا مؤدًبا غير ممثل ولم يبلغ بــه الحد فال ينعتق، 
وإن بلغ الحد فقال بعضهــم: ال أراه يعتق، ويروى عــن عبد اهللا بن عمر أنه 
ا ثم دعا به، فقال: أوجعتك؟ قــال: نعم، قال: واهللا  ضرب غالًما فبلغ به حــد

فاذهب فأنت حر.

وأما الوســم بالنار فإن كان لقصد فقد قالوا: إنــه ينعتق، وإن كان ألجل 
الدواء من علة فإن فعله بإذن المملوك وكان بالًغا عاقًال، فقال بعضهم: ينعتق 

وقال البعض: ال ينعتق، وإن وسمه بغير إذنه فقيل: ينعتق على كل حال(٢).

(٣)�k�ai# ��/ب أ�I  ٢٩٠ 

من ضرب أمته فأسقطت، وكان السقط حيا، نظر في قيمته، فإن كان يبلغ 
ثمن رقبة، تصدق بقيمته على الفقراء.

منهج الطالبين ٣٣٩/٩ ـ ٣٤٠، اإليضاح ٦٢٥/٢.  (١)
جوابات السالمي ٣٨٣/٥ ـ ٣٨٤.  (٢)

لو جنى على أمة فأســقطت جنيًنا حيا ثم مــات، وكان محكوًما برقه، ففيــه قيمته. أما إن   (٣)
أسقطته ميًتا بعد تخلقه أو نفخ الروح، ففيه عند المالكية والشافعية عشر قيمة أمه ذكًرا كان 

أو أنثى، وتعتبر قيمتها يوم الجناية.
وقال أبو حنيفة: إن كان أنثى ففيه عشــر قيمته لو كان حيا، وإن كان ذكًرا ففيه نصف عشر قيمته 
لو كان حيا، وقال أبو يوسف: فيه ما نقص من قيمة أمه. الموسوعة الفقهية الكويتية ٧٥/٢٣ ـ ٦٧.



223حق العبيد

وإن كان السقط ميًتا، فلينظر إلى عشــر قيمة أمه، إن كان ذكًرا: وإن كان 
أنثى، فنصف عشــر ثمــن األم، يفعل بــه ما ذكرنــا، من قيمتــه، في صفة 

المسألة(١).

�� و�N ا������H  ٢٩١ 

من قبح وجه عبده، وكان مستحقا لذلك. فقد أجاز ذلك قوم، ولم يجزه 
آخرون وقال: إنمــا يدعو على نفســه، إذا دعا على ماله، والقبــح في اللغة: 

المشوه بخلقه. وقال الخليل: المبعد عن الخير(٢).

(٣)�P�+/ K� ٢٩٢  إ�e/$ ا���� ا��� %

اختلف في إقامة الحد علــى المملوك، إذا أتى ما يجــب عليه به الحد، 

منهج الطالبين ٣٥٦/٩.  (١)

منهج الطالبين ٣٥٦/٩.  (٢)
للسيد إقامة الحد بالجلد على رقيقه القن، في قول أكثر العلماء، وقال أصحاب الرأي: ليس   (٣)
له ذلك؛ ألن الحدود إلى السلطان، وألن من ال يملك إقامة الحد على الحر ال يملكه على 
العبد، كالصبي، وألن الحد ال يجــب إال ببينة أو إقرار، ويعتبر لذلك شــروط، من عدالة 
الشــهود، ومجيئهم مجتمعين، أو في مجلــس واحد، وذكر حقيقة الزنــى، وغير ذلك من 
الشــروط التي تحتاج إلى فقيه يعرفها، ويعــرف الخالف فيها، والصــواب منها، وكذلك 
اإلقرار، فينبغي أن يفوض ذلك إلــى اإلمام أو نائبه، كحد األحــرار، وألنه حد هو حق هللا 

تعالى، فيفوض إلى اإلمام، كالقتل والقطع.
ويملك السيد إقامة الحد بشروط أربعة:

أحدها: أن يكون جلًدا كحد الزنى، والشرب، وحد القذف، فأما القتل في الردة، والقطع في 
السرقة، فال يملكها إال اإلمام.

الشــرط الثاني: أن يختص الســيد بالمملوك، فإن كان مشــترًكا بين اثنين، أو كانت األمة 
ا، لم يملك السيد إقامة الحد عليه. مزوجة، أو كان المملوك مكاتًبا، أو بعضه حر

=الشــرط الثالث: أن يثبت الحد ببينة أو اعتراف، فإن ثبت باعتراف، فللسيد إقامته، إذا كان
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فقول: يجوز لســيده أن يقيم عليه الحد، وقول: ال يقيم الحدود إال ســلطان 
العدل(١).

واختلف في الســيد. هل يقيم على عبده الحد إذا زنا؟ قيل: نعم. للخبر: 
«إذا زنا أحدكم فليقم عليه حد اهللا». وبه يقول الشافعي، وأنكر بعضهم الخبر؛ 

ألن إقامة الحدود ال تكون إال لألئمة.

قيل ألبي مالك: ما تنكر إقامة الســيد الحد أن يكون مع معنى الخبر إنه 
يرفعه إلى اإلمام، فيقيم اإلمام الحد؟ قال: لو اتفقنــا على ثبوت الخبر، كان 

هذا تأويالً صحيًحا، قال أبو حنيفة: ليس له ذلك(٢).

�K %��ه(٣)% �� ٢٩٣  �[ ا��

من حق السيد على عبده مناصحته في ضيعته؛ عقاره أو أرضه المغلة 
أو حرفته أو تجارته، وحفظه فيما ائتمنه عليه من مال أو كالم أو غيرهما، 

يعرف االعتراف الذي يثبت به الحد وشروطه، وإن ثبت ببينة، اعتبر أن يثبت عند الحاكم؛ 
ألن البينة تحتاج إلى البحث عن العدالة، ومعرفة شــروط سماعها ولفظها، وال يقوم بذلك 

إال الحاكم.
الشرط الرابع: أن يكون السيد بالًغا عاقًال عالًما بالحدود وكيفية إقامتها. المغني ٥٢/٩ ـ ٥٣ 

دار إحياء التراث.
منهج الطالبين ٣٤٠/٩.  (١)
منهج الطالبين ٣٥٥/٩.  (٢)

للسيد رجالً كان أو امرأة على مماليكه الذكور واإلناث حقوق يجب على الرقيق مراعاتها،   (٣)
منها:

أوًال: طاعته للسيد في كل ما يأمره به أو ينهاه عنه، وال يتقيد وجوب الطاعة بقيد إال ما ورد 
التقييد به شرًعا، ومن جملة ذلك:

أ ـ أن يأمره السيد بأمر فيه معصية هللا تعالى كشرب خمر، أو سرقة، أو إيذاء ألحد من الناس 
بغير حق

=

=
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وإحســانه في خدمته، وإجابة دعائــه، وطاعته في أحوالــه إن لم تكن 
معصية هللا(١).

ومن حقوق السيد على عبده أن يطيعه فيما أمره به مما يقدر عليه إال في 
معصية اهللا، وإن أمره أن يعمل عمــل غيره فعليه أن يطيعه وال يجبره عليه وال 

يرد الكالم لسيده وال ينهره(٢).

��هa رأي ��A� �Hا���� و.ال م .  ٢٩٤ 

ليس للعبد أن يصوم إال برأي ســيده. ولكن لــه أن يصلي الفريضة، في 

ب ـ أن يكون كافًرا فيجبره ســيده على اإلسالم، فال يجب على الرقيق طاعته في ذلك ألنه 
ال إكراه في الدين.

ج ـ ليس للســيد أن يزوج عبده الذكر البالغ امرأة ال يرضاها حرة كانــت أو أمة، فإن كان 
العبد صغيًرا جاز، وهذا مذهب أحمد وقول للشــافعي، وقال أبو حنيفة، ومالك: للسيد أن 

يجبر عبده على النكاح.
د ـ إن كان العبد ذميا فقد ذكر بعض الفقهاء أنه ال يمنع من إتيان الكنيسة، أو شرب الخمر، 

أو أكل لحم الخنزير ألن ذلك دينه، نقله البناني عن قول مالك في المدونة.
ـ ثانًيا: للسيد حق االســتخدام في المنزل وخارجه فيما شــاء من عمل يعمله في زراعة أو 
خدمة أو رسالة أو غير ذلك. ويتقيد هذا بأن يكون العمل مما يطيقه الرقيق، فيحرم تكليفه 

بما ال يطيقه أو يشق عليه مشقة كبيرة.
ثالًثا: للسيد حق انتزاع المال المتحصل للرقيق بأي وجه كان، كما لو كان أجر عمله أو مهر 

األمة، أو أرش جناية على الرقيق، أو بدل خلع العبد امرأته، أو غير ذلك.
رابًعا: للسيد حق استغالل مماليكه، أي: أن يستعمل السيد رقيقه فيما يدر على السيد ماًال، 
وذلك بأن يؤجره فيما شاء من عمل ويأخذ السيد أجره، أو يأذن له إن كان ذا صنعة كحدادة 
أو خياطة في أن يعمل بأجر، وكذا لو أذن له فــي تجارة أو زراعة أو غيرها. ومن غلة األمة 

ولدها إن زوجت، وولد على الرق.
خامًسا: يجب على الرقيق أيًضا الحفظ والصيانة لما بيده من مال أو غيره، ومن جملة ذلك 

نفسه. الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٠/٢٣ ـ ٢١.
شرح النيل ٢٢٤/٥، اإليضاح ٦٢٣/٢.  (١)

شرح النيل ٢٢١/٥، مدونة ابن غانم ٣٠٣/٣.  (٢)

=
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الجماعة. وال يصلي قبل الفريضة وبعدها، إال برأي ســيده، وبعض يحب له 
أن يصوم، ما لم يمنعه سيده.

وأما صوم شهر رمضان وبدله، فجائز له صومه.

وأما صوم النافلة، إذا لم يمنعه من عمل ســيده، ولم يضر بجســده، وال 
شــيًئا من أمره، فال بأس به، في بعض القول ويصلي ركعتي الفجر، وركعتي 
المغرب، وركعتي الظهر، والوتــر. ويصلي في الليل، إال أن يضعفه ذلك، في 

النهار، فال يفعل(١).

��ه(٢)a إذن ��A� ا����  CSDH  ٢٩٥ 

ال يتنفل العبد إال بإذن ســيده، ويصلي العبد الركعتين في ركعتي الفجر 
والمغرب والعيدين والجنازة والســجدة، وقيل: يجوز للعبــد أو األمة النفل 
بالصالة وما ال يضعفه بال إذن من السيد ما لم يمنعه، وال سّيما إذا لم يقم به 
ســيده، وذلك هو قول من أجاز للعبد أن يعمل لغير سيده فيما ال يضر بعمل 

سيده ولم يمنعه السيد(٣).

��هa إذن ��A� �Fo�Jeو �oا�S�ا���� �  ٢٩٦  إ%�دة 

يجوز للعبــد أن يحتاط بصالة أو صوم إذا شــك في فســاد أو في عدم 
أدائهما بدون إذن سيده، كما يجوز له اإلعادة والقضاء، وعنه ژ : «أول ثالثة 

منهج الطالبين ٣٤٥/٩.  (١)
ليس للســيد منع رقيقه من صالة النفل والرواتــب في غير وقت الخدمــة، وال من صوم   (٢)
التطوع، أو الذكر، أو قراءة القرآن، إذ ال ضرر على الســيد فــي ذلك، إال أن يضعفهم ذلك 
عن العمل والخدمة، واستثنى المالكية من هذا السرية التي يحتاج إليها سيدها. الموسوعة 

الفقهية الكويتية ٤٤/٢٣.
شرح النيل ٢٢٤/٥ ـ ٢٢٥.  (٣)
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يدخلون الجنة: الشــهيد، ومملوك أحســن عبادة ربه ونصح لســيده، وفقير 
متعفف ذو عيــال»(١)، ومن نصحه لســيده أن ال يصوم تطوًعــا إال بإذنه لئال 
يضعفه، كذا قالوا، وظاهره أنه إذا أمن الضعف جاز له صوم التطوع، والواضح 
امتناعه مطلًقا طرًدا للبــاب ما لم يأذن له ألن من شــأن الصوم ذلك وإن لم 

يحصل(٢).

��SD� ا����  ����!� �/ �!�  ٢٩٧ 

إن اضطر العبد لقيام بنفسه وال ينفعه ربه قام بها، وال يعطي أو يبيع مما 
ســعى إال بإذن ســيده، ورخص له صنع معروف منه ويؤخذ منه أيًضا، وهذا 
كله فيما إذا كان سيده ال ينفعه وقام بنفسه، وقيل: هو له يفعل فيه كل ما شاء 
ال لســيده، وقيل: إن العبد مطلًقا يملك ما وهب له ويفعل فيه ما شاء، وقيل: 
يجوز أخذ معروف منه ولو لم يقم بنفســه وذلك بقليل مما جعل في يده من 

الحرث والشجر والنخل والغنم ونحو ذلك.

وذكر في «التاج» عن ابن أحمد أن ما اكتســبه فلسيده اتفاًقا، وأن ما ورثه 
موقوف عليه وال شيء لسيده فيه اتفاًقا، وما أعطيه أو أقر له به أوصي به إليه 

فقيل: هو للعبد وليس لمواله أخذه.

وقال هاشم: ال يمنع منه إن أخذه، وقيل: العبد وما بيده لربه وليس له أن 
يتصرف فيه إال بإذنه، ويدفع إليه ما أوصي به له، فإن مات قبل أن يدفع إليه 
فهو لربه، وإن مات قبل الموصي رجعت وصيته لوارث الموصي وال يتصدق 
ببعض مالــه وال يأخذ منه إال ما له على ســيده مــن نفقته ونفقــة من أمره 
بتزوجه، وال يأخــذ لنفقة أوالده، وإذا كان له مال زكاه ولو منعه ســيده، وله 

مصنف ابن أبي شيبة ح: ١٩٧٨٧.  (١)
شرح النيل ٢٢٥/٥.  (٢)
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أخذ ما بيد عبده ما لم يربه، وإن قال: لقطة ردها إليه وضمنها إن أتلفها، وله 
أخذه إن كذبه.

وعن أبي المؤثر: ما في أيدي أوالدكــم وعبيدكم فلكم أخذه وال يلتفت 
إلى إقرارهم أنه لغيرهم أو حرام، وإن عتــق وكان بيده مال وادعى مواله أنه 

قبل العتق فالقول قول العبد أنه بعده، إال إن لم يكن حدوثه بعده(١).

ا���� /� /�ل(٢)  �!� ٢٩٨  أ5اع /� �+

عن الحسن بن أحمد: أن أمالك العبيد على ثالثة وجوه، فمنها:

١ ـ ما اكتسبه العبد، فهو للسيد.

٢ ـ ومنها: ما ورثه العبد، فهو موقوف عليه، حتى يباع، فيشــترى به، أو 
يعتق، فيسلم إليه فإن مات قبل ذلك، رجع إلى غيره من الورثة. وليس للسيد 

في ذلك شيء.

٣ ـ ومنها: ما أقر له به، أو أوصى له به، أو أعطيه ففي جميعه اختالف؛ 
فقول: إن ميراثه للعبــد. وليس للمولى أخذه، وقول هاشــم: إنه للعبد. وال 

شرح النيل ٢٢٦/٥ ـ ٢٢٧، منهج الطالبين ٣٣٦/٩.  (١)
إذا لم يملك الســيد عبده المال فال يملكه اتفاًقا، وذلك ألن سيده يملك عينه ومنافعه، فما   (٢)
حصل بســبب ذلك يجب أن يكون لســيده ألنه ثمرة ملكه، كثمرة شــجرته، فأما إن ملكه 
ســيده ماًال، فقد اختلف األئمة في ذلك: فذهب أبو حنيفة والثوري وإسحاق والشافعي في 
الجديــد، وهو رواية عن أحمــد، إلى أنه ال يملكــه بحال، ألنه مملوك فــال يملك؛ وألنه 

ال يتصور اجتماع ملكين على الحقيقة والكمال في مال واحد.
وذهب مالك والشــافعي في القديم وأحمد في الرواية األخرى ـ ورجحها ابن قدامة ـ إلى 
أنه يملك إذا ملكه ســيده؛ ألنه آدمي حي حجر عليه لحق ســيده، فــإن أذن له في التملك 
ملك، لثبوت المقتضي وهو اآلدمية مع الحياة وزوال المانع. الموســوعة الفقهية الكويتية 

٣٩/٢٣ ـ ٤٠.
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يمنع منه المولى، إن أخذه، وقــول: إن كان قليالً، دفع إليه. وإن كان كثيًرا، 
اشترى به، وقول: إنه للسيد، دون العبد. والعبد حكم ما في يده لسيده؛ ألنه 

وماله له(١).

ا���Eo وا�+`��ي  ��ا���� �  ٢٩٩  /�ل 

من اشــترى من رجل عبًدا، له مال ال يعلمه مواله، الذي باعه، وال الذي 
اشتراه، فإنه لمواله الذي باعه. هكذا يروى عن جابر بن زيد 5 ، وقول: إن 
العبد وماله الظاهر والخفي للمشتري، إال أن يستثنيه البائع، وقول: إن الباطن 
للبائع، والظاهر للمشــتري، حتى يثبت فيه شــرط، ويوجد عنه ـ في موضع 

آخر ـ إنه كله للمشتري.

وحفظ الثقة عن أبي مروان في رجل باع لرجل جارية، عليها حلي ذهب 
وفضة. فقال البائع للمشــتري: ما عليها من حلي، فهو لها. فأخذها المشتري 

على ذلك ثم إن المشتري باعها. ثم أراد أن يأخذ حليها.

فقال أبو مروان: ليس له أن يأخذ حليها؛ ألن البائع األول، أقر لها بالحلي 
إقراًرا. واإلقرار فيه اختالف، في قول المســلمين: إذا أقر للعبد بشيء، فليس 
للسيد أن يأخذه، وقول: هو للســيد. وليس للعبد فيه شــيء، وقول: إن شاء 
السيد أن يأخذه منه، لم يمنع. وهو للعبد، وقول: ال يسلم للعبد، وال للسيد. 

ويشترى به العبد. وهو بمنزلة ميراث العبد موقوف.

فإن مات العبد، قبل أن يعتــق، أو يباع، فهو لســيده. واإلقرار والوصية 
والعطية للعبد في هذا بمنزلة، وقال ســعيد بن محــرز: إن العبد إذا بيع، أو 
أعتق، فله ماله الظاهر، ويوجد في العتــق: ال اختالف في المال الظاهر. وأما 

منهج الطالبين ٣٦٢/٩.  (١)
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في البيع، ففيه اختــالف، وأكثر القول: إن المال كله للبائع، إال أن يشــترطه 
المشتري، كان ظاهًرا، أو باطًنا(١).

��ه(٢)a ��A� ا����  C+%  ٣٠٠ 

ُرخص في عمل العبد لغير ســيده، إن لم يضر عمله ولم يمنعه منه، أي: 
ما لم يظهر منعه، وال يلزمك في هذه الرخصة أن تسأل هل منعه، وإذا علمت 
بالمنع فاكفف عنه، وإن لم تكف فأعط األجرة الســيد ال العبد، وإن أبى مع 
ذلك فال تستعمله ألبتة، وقيل: ال، ولو لم يضر عمله فله نفل الصالة والصوم 

وغيرهما بال إذن إن لم يمنعه سيده ولم يضر عمله(٣).

وسئل بعض الفقهاء عن العبد، إذا كان حجاًما، أو غير ذلك، وكان مبرًزا 
في صنعة، هل يجوز ألحد أن يســتعمله، ويعطيه أجرته؟ قال: إذا كان مبرًزا 

لذلك، ومخرًجا له، جاز ذلك، إذا كان أربابه بالغين.

وإن كان العبد ليتامى. فال يجوز أن تســلم إليه أجرته. إال أن يكون العبد 
ثقة مأموًنا، أنه يجعل غلــة األيتام في مصالحهم، أو يكون لهم وصي ثقة، أو 

منهج الطالبين ٣٣٥/٩ ـ ٣٣٦.  (١)
يجوز للسيد أن يأذن لرقيقه في التصرف والمتاجرة، قال ابن قدامة: بغير خالف نعلمه؛ ألن   (٢)

الحجر عليه كان لحق سيده، فجاز له التصرف بإذنه.
وذهب الشــافعية والحنابلة إلى أن اإلذن يتحدد بقدر ما أذن السيد، وينفك عنه حجره بقدر 
ما أذن له فيه، ويســتمر الحجر في القدر الذي لم يؤذن له فيه، وليس له عند الشــافعية أن 
يتصدق بشيء من مال التجارة ـ ولو يســيًرا ـ ما لم يعلم برضا سيده بذلك، وقال الحنابلة 

في هذا مثل قول الحنفية.
قال الجمهور: وال بّد من اإلذن بالقول، فلو رأى الســيد عبده يتجر فلم ينهه لم يصر بذلك 
مأذوًنا، وذهب الحنفية إلى أن الرقيق المأذون ينفك عنه الحجر في ما هو من باب التجارة.

الموسوعة الفقهية الكويتية ٦٨/٢٣ ـ ٦٩.
شرح النيل ٢٢٧/٥ ـ ٢٢٨.  (٣)
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وكيل ثقة، أو محتســب ثقة، أو ولي ثقــة، يقبض لهم الغلــة، ويجعلها في 
مصالحهم.

وإن عدم هــؤالء، لم يجز أن تســلم إليه أجرته. وتجعــل غلة ذلك، في 
مصالح اليتيــم، وكذلك إن كان في موالــي هذا العبد، نســاء مخدرات، أو 

غائب.

وإن جعل الســيد لغالمه النصف من عمله، لنفقته وكســوته، فال يحجر 
على السيد استعمال العبد، في شيء من خدمته، مما ال مضرة على العبد فيه.

وإن كان للعبد في ذلك ســعة، فليس األجرة بين العبد وسيده بثابتة، في 
معنى الحكم(١).

ا���� /� ا�+��/الت وا����دات(٢)  ��� ٣٠١  /� ���ر %

ليس للعبد أن يبيع، وال يشــتري، وال يهــب، وال ينكح، وال يطلق، وال 
يظاهر، وال يولي، إال برأي مواله؛ ألن اهللا تعالى يقول: «عبًدا مملوًكا ال يقدر 

على شيء» فليس للعبد أمر في نفسه، وال في ماله، إال ما أذن له فيه مواله.
منهج الطالبين ٣٤١/٩.  (١)

للرقيق االكتســاب من المباحات كاالصطياد واالحتطاب، ويكون ما يحصله لسيده، وكذا لو   (٢)
وجد ركاًزا، وإن وجــد لقطة فله أخذها وهو بغير إذن ســيده، والتقاطه صحيح، وتجري عليه 
أحكام اللقطــة، وهذا عند الحنفيــة والمالكية والحنابلــة وفي قول للشــافعية. بداللة عموم 
أحاديث اللقطة، وقياًســا على التقاط الصبي بغير إذن وليــه؛ وألن االلتقاط تخليص مال من 
الهالك فجاز بغير إذن السيد، كإنقاذ الغريق والمغصوب. وإذا التقط كانت اللقطة أمانة في يده، 
وإن عرفها حوًال صح تعريفه فإذا تم الحول ملكها ســيده، وللســيد انتزاعها منه أثناء الحول 

ويتمم تعريفها، وإن تملكها العبد أثناء الحول أو تصدق بها ضمنها لصاحبها في رقبته.
والقول الثاني للشــافعية وهو األظهر، ال يصــح التقاط العبد ألن اللقطة فــي الحول أمانة 
ووالية وبعده تملك، والعبد ليس من أهل الوالية وال من أهل الملك. الموســوعة الفقهية 

الكويتية ٧٠/٢٣ ـ ٧١.
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وإن حلف فحنث. فإن أذن له ســيده في الكفارة، كفر بصيام، أو إطعام، 
وإن لم يأذن له سيده في الكفارة، وكفر بصيام، أو بطعام، من غير إذن سيده، 
أجــزاه، إذا أعتق، وإن أطعم عن الكفارة، من مال ســيده، مــن غير إذنه، لم 
يجزه ذلك. وعليه الكفارة، إذا أعتق، وإن نذر فلمواله منعه ـ إن شاء ـ إال أن 

يكون نذر معروف، وال يدخل على المولى منه ضرر(١).

��هa ا���� #6 /�ل  ٣٠٢  H,�ف 

ال يعطي العبد من مال سيده شيًئا إال بإذنه، وال يأكل من ماله أيًضا ما يكون 
فيه الفســاد مما هو أكثر من نفقته إال بإذنه، ومنهم من يرخص أن يعطي لعيال 
مواله من نفقته ما يكون فيه الفساد، ويجوز منه السائل بما ال يضر وال يبيع وال 

يشتري إال بإذنه، وال يعمل لمن ال يريد مواله أن يعمل له إال بإذنه(٢).

��هa ا���� %� /�ل  ٣٠٣  د#�ع 

يقاتل على مال ربه، وإن بال إذنــه إن كان كقيمته أو أكثر، إذا رجا خالص 
نفسه وخالص المال أو خالص نفسه ولو ضعف رجاؤه خالص المال إذا قوي 
خالص نفســه، وإنما جاز لــه إذا كان كقيمته إلمــكان أن يخلصه ويخلص هو 
والمال فال إثم عليه إن ذهبا مًعا، وإذا لم يكن وجه الرجاء رأًســا حرم عليه أن 
يقاتل ألنه إذهاب للمال، والخالف فــي األقل؛ ألن في القتال على األقل ضرًرا 
على السيد بإتالف الكثير على القليل إن مات، وكذا تعتبر القلة والكثرة بالنسبة 
إلى ذهاب عضو بالقتال والمال الذي يقاتل عليه إذا ظن أن العضو يذهب، وكذا 

منفعة حواسه، وال يجوز للعبد أن يقاتل على مال غير سيده، إال بإذنه(٣).

منهج الطالبين ٣٦٥/٩، اإليضاح ٦٢٦/٢.  (١)
شرح النيل ٢٢٨/٥.  (٢)

شرح النيل ٢٢٨/٥، اإليضاح ٦٢٧/٢.  (٣)
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ا���� %� ��S5 وaال��  ٣٠٤  ��eل 

يقاتل العبد على نفسه وسالحه ولباسه ولو نهاه إذ هو فرض، وال يحل له 
تسليم نفســه لموت ورمي ســالحه ولباســه، والظاهر أنه يجوز رمي سالح 
وإمســاك آخر ورمي لباس مع بقاء آخر يســتر عورته إن رجا في ذلك نجاة، 
وروي أن الراعي مسؤول عن رعيته غدا هذا عام لكل من استولى على أحد، 

أو على من ليس عاقًال كغنم.

واإلمام عن رعيته كعكســه، والزوجة عن قيام بحــق الزوج وما ضيعت 
كعكسه، والرقيق عن حق ربه وما ضيع كعكسه، والجار عن حق جاره والولد 

عن حق والده كعكسه(١).

���5 و%���ه�,� CNا�� Vد�iH  ٣٠٥ 

 µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ﴿ :قال تعالى
¶ ¸ Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴾ [التحريم: ٦]، 
وذلك األمر بوقاية األنفس واألهل من النار فيمــا أدبهم وأمرهم، وأن يعلموا 
أزواجهم وأوالدهم وعبيدهم فرائضهم، ومن هو من أهلهم من قرابتهم ولو لم 
يكونوا من عياله، ويحذروهم الحــرام، وارتكاب اآلثام، ويأمروهم بطاعة ذي 
الجالل واإلكرام، بحســب طاقته وإمكانه في اإلفهام لهم بحسب ما يفهمون، 

وبالتوصل األبعد فاألبعد نسًبا وموضًعا حيث تصل قدرته.
قال أبو سعيد: على الرجل أن يعلم صغاره الطهارات والصالة ولو لم 
يســألوه إذا علم جهلهم، وأما زوجته وكباره وغيرهم من أرحامه فأهون 
وال يلزم كهــؤالء إال إن رأى من أحدهم منكــًرا أو تضييع فرض فينكر 

عليه إن قدر.

شرح النيل ٢٢٩/٥، منهج الطالبين ٣٧٢/٩.  (١)
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وفي «التاج» عن أبي علي: يضرب العبد على المناكير الكبار وترك الصالة 
ال على ترك الخدمة، ويضرب الموحد على الصالة وال عليه إن لم يصل.

وفيه عن أبي الحسن: إن أبى من الخدمة وهو يطيقها جاز منعه من الطعام 
ويستخدمه حتى يغلب، ويسأل عن شــبعه إذا خاف جوعه، وجاز أن يكسوه 
ا وبرًدا، ولعل  ثوًبا واحًدا إن كفاه لصالته، والحق أنه ال يجزئه إال إن وقاه حر
هذا مراد له، وليس على مولى األمة أن يغطي رأسها كذا حفظ زياد، ولعله إن 

لم يؤذ رأسها حر أو برد(١).

يجوز أن يعلم السيد الواجب عليه، مثل الصالة والطهارة والصوم، وأمر 
ين؛ ألن هــذا واجب على المولــى تمامه. وعلى غيــره، وعليه هو تعليم  الد
ذلك؛ ألن النبي ژ كان داعًيا للحر والعبد. ولم يعذر من اإلســالم حر، وال 

عبد، إال فيما ال يجب عليه مثل الجهاد وغيره(٢).

ا����(٣)  $��DN  ٣٠٦ 

إذا جنى العبد جناية، لم يلزم ســيده شيء، إال أن يطلب إليه، وجناية 
العبيد الصغار كل ذلك في رقابهم، ليس على مواليهم، أكثر من تســليم 

شرح النيل ٢٣٠/٥ ـ ٢٣١، منهج الطالبين ٣٥٦/٩ ـ ٣٥٧، جوابات السالمي ٤٠٥/٣.  (١)
منهج الطالبين ٣٦٨/٩، اإليضاح ٦٢٧/٢ ـ ٦٢٨.  (٢)

إن كان القاتل رقيًقا فما وجب بجنايته من المال ســواء أكان دية نفس حر أو طرفه، أو قيمة   (٣)
عبد أو قيمة طرفه، وســواء كانت الجناية عمدا فلم يجب القصــاص، أو كانت خطأ فعفي 
عنها على مال، فإن ذلك كله يجب في رقبته، وال تتعلق بذمته وال بذمة سيده وهكذا جميع 
الديون التي تلزمه بسبب اإلتالفات، سواء أكان مأذوًنا له بالتجارة أو غير مأذون. وهذا قول 

الشافعية والحنابلة.
قالوا: ولم تتعلق هذه الديون بذمته ألنه يفضي إلــى إلغائها أو تأخير حق المجنى عليه إلى 
غير غاية، ولم تتعلق بذمة الســيد؛ ألنه لم يجــن، فتعين تعلقها برقبــة العبد ألن الضمان 

=موجب جنايته فتعلق برقبته كالقصاص، وفي وجه عند الشافعية: تتعلق أيًضا بذمة العبد.
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رقابهــم، كانت جنايتهم ماالً، أو نفًســا، خطأ أو عمــًدا، إال أنه إن كانت 
جناية العبد خطأ. فالخيار لسيده، إن شاء سلمه، وإن شاء فداه بقيمته، إال 
أن يتزايدوا فيه، إلى أن يبلغ دية الجنايــة ثم ليس على مواله، زيادة على 

ذلك.

ا خطأ. فقال مواله: أنا أفديه  وذلك مثل عبد، يســاوي مائة درهم قتل حر
بمائة درهم. فقال ولي المقتول: لم نســتوف دية صاحبنــا. نحن نأخذه بدية 

ثــم إن كان أرش الجناية بقدر قيمة العبد الجاني أو أقل، فالســيد مخير بين أن يدفع أرش 
الجناية أو يســلم العبد إلى ولي الجناية للبيع؛ ألنه إن دفــع أرش الجناية فقد تأدى الحق، 
وإن سلم العبد فقد أدى المحل الذي تعلق الحق به، وحق المجنى عليه ال يتعلق بأكثر من 
الرقبة، وقد أداها، فال يكون عليه غير ذلك. والخيار إلى الســيد، فال يلزمه تسليم العبد إن 

أدى األرش، وال يلزمه األرش إن سلم العبد.
وإن كانت الجناية أكثر من قيمة العبد ففي قول للشافعي ورواية عن أحمد: يخير سيده بين 
أن يفديه بقيمته وبين أن يســلمه. وقال المالكية وهو قول آخر للشافعي ورواية أخرى عن 
أحمد: يلزمه تسليمه ما لم يفده بأرش جنايته بالغة ما بلغت؛ ألنه يجوز أن يرغب فيه راغب 

فيشتريه بأكثر من ثمنه، فإذا منع تسليمه للبيع لزمه جميع األرش لتفويته ذلك.
وقالت الحنفية: إذا جنى العبد جنايــة خطأ بقتل نفس قيل لمواله: إمــا أن تدفعه بدلها أو 
تفديه؛ ألن األصل في الجناية على اآلدمي في حالة الخطأ أن تتباعد عن الجاني تحرًزا عن 
اســتئصاله واإلجحاف به، إذ هو معذور فيــه حيث لم يتعمد الجنايــة، وتجب على عاقلة 
الجاني إذا كان له عاقلة، والســيد عاقلة عبده؛ ألن العبد يســتنصر به ـ واألصل في العاقلة 

النصرة عند الحنفية ـ فتجب في ذمته صيانة للدم عن اإلهدار.
وهذا عندهم بخالف جناية العبد على المال ألن العواقل ال تحمل المال. والواجب األصلي 
من األمرين عندهم دفع العبد الجاني إلى المجنى عليه، ولهذا يســقط بموت العبد لفوات 
محل الواجب، وإن كان له حق النقل إلى األمر الثاني وهو الفداء باألرش، قالوا: فإن دفعه 
مالكه ملكه ولي الجناية، وإن فداه فداه بأرشها، وكل من األمرين يلزم حاًال، أما الدفع فألن 
التأجيل في األعيان باطل، وأما الفداء فألنه جعل بــدًال، فيقوم مقامه ويأخذ حكمه فيجب 
حــاًال. وأيهما اختاره وفعله فال شــيء لولــي الجناية غيره. الموســوعة الفقهيــة الكويتية 

٧٦/٢٣ ـ ٧٧.

=
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صاحبنا. فمولى العبد بالخيار، إن شاء سلمه بديته وليس عليه أكثر من ذلك. 
وإن شاء فداه بالدية، وكان له ذلك.

وإن قال أولياء المقتول: نحن نأخذه بعشرين ألًفا. وإن شئت، فافده 
بعشرين ألًفا. وإن شئت، فســلمه إلينا، لم يكن ذلك على مولى العبد، 
إال أن يشــاء، أن يزداد منهم ثمانية آالف. ورضي أولياء المقتول بذلك 

فذلك جائز.

وإن كره مولى العبد، أن يســلم غالمه. فليس عليه إال دية ما جنى عبده، 
أو يسلم العبد، وإن كان جناية العبد، عمًدا في القتل فأراد أولياء المقتول، أن 

يقبلوا الدية، فلهم ذلك(١).

���� ا�+�A� ��ا���� ا�+�  C�e  ٣٠٧ 

إذا قتل العبد المســلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوســيا ال يقتل به العبد، 
ولكن يبــاع ويؤدى من ثمنه ديــة اليهودي أو النصراني أو المجوســي، وإن 

زادت قيمته، عن ثمن هؤالء رد بقية ثمنه، على سيده(٢).

�K ا����% $��D�٣٠٨  ا� 

قيل في رجل، قطع أذني عبد رجــل، إن في بعض القول: إن ثمن العبد، 
على القاطع والعبد لــه، وقول: الثمن علــى القاطع. والعبد لســيده األول، 

وكذلك إن عور عينيه، أو قطع يديه(٣).

منهج الطالبين ٣٧٠/٩، الجامع ٢٧٧/٢.  (١)
منهج الطالبين ٣٧٧/٩.  (٢)

منهج الطالبين ٣٣٦/٩ ـ ٣٧٧.  (٣)
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��ا���  ٣٠٩  إ�eار 

اتفق اإلباضّية فيما تناهــى إلينا عنهم أن إقرار العبيــد فيما يخصهم في 
أنفسهم أو في مال في أيديهم أو فيما يوجب حكًما على ساداتهم غير مقبول 
منهم، ووافقنا على ذلك داود وأبو حنيفة والشــافعي فأبطلوا إقراره في المال 
وأثبتوا إقرارهم فيما يخصهم في أنفسهم كاإلقرار بالقتل والسرقة وما يوجب 
الحدود، والدليل على صحة قول أصحابنا: أن اإلقرار إذا تضمن حكًما على 
الغير لم يســمع ويقبل ممن أقر به وهذا اتفاق بيننــا وبينهم، وال يثبت إقرار 
العبيد بالجنايات، إال بالبينة العادلة؛ ألن إقرارهم بذلك، راجع على ساداتهم 

وال يثبت إقرار أحد على غيره(١).

ا���� /� ا�
�Pة  ٣١٠  إ%�kء 

إعطاء العبيد من الزكاة ممنوع عند اإلباضّية؛ لما تقدم من شرط الحرية، 
فإن العبد مال، وال ينفذ المال في المال، ثم إن على سيده مؤونته، فال يكون 
محتاًجا إليها شــرًعا وإن احتاج طبًعــا، وهذا يتناول المدبــر، والمعلق عتقه 
بصفة، وأم الولد، ســواء كان عبده، أو عبد غيره، لعموم المعنى في الجميع، 

وبه قال مالك، وأحمد(٢).

ا�+iذون �� #6 ا����رة ا����   $�/��/  ٣١١ 

العبد إذا أبرز للتجارة جازت مبايعته، والقبض منه، والتسليم له، إذا كان 
مواله، قد أذن له فــي التجارة ويجوز إقراره، في تلــك الضيعة ومأخوذ منه، 

ويجوز خطه عند المحاسبة، في التجارة. وال تجوز هديته.

الجامع البن بركة ٢٧٦/٢، منهج الطالبين ٣٦٢/٩ ـ ٣٦٣.  (١)
معارج اآلمال ٧٥٧/٣.  (٢)
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وليس ألحد أن يداين العبد إال بإذن سيده، ولو كان سيده، قد أذن له في 
التجارة، وفي الصناعة، ويصــح ذلك عليه، وال يلزم ذلك الســيد، في رقبة 

العبد(١).

ا�+iذون �� #6 ا����رة ا����   ٣١٢  د�� 

ين،  ســئل أبو المؤرج عن رجل أذن لعبده في التجارة فغرق العبد في الد
ين الذي أذن له فيه. فأعتقه السيد؟ قال: على مواله قضاء ذلك الد

قيل له: فإن لم يكــن أذن له المولى ولم يحجر عليــه ولم يمنعه، فغرق 
العبد في الدين وأعتقه الســيد؟ قال: ليس على مواله شيء، ولكن يستسعى 

العبد في دينهم(٢).

قال أبو عبد اهللا: إذا أذن الرجل لعبده في التجارة. واستدان العبد ديًنا أكثر 
من قيمة العبد، فهو على ســيده، وقول: ال يلحق الســيد، أكثر من مال العبد 

ورقبته، وقول: ال يلحقه أكثر من رقبته.

وقول: ال يكون في رقبته، إال الجناية ولو أخرجه للتجارة، أو في صناعة 
حتى يأذن أن يدان له، ألن أصل البيوع بالنقد(٣).

K�
م ا�+��� ا�cي � ا��َّ  ��  ٣١٣ 

ا ال يســتدين إال إلى ذلك الحد لم يلزمه ما زاد  إذا حد المولى لعبده حد
ين، على ما حد له(٤). عبده من الد

منهج الطالبين ٣٧٩/٩.  (١)
مدونة ابن غانم ١١٨/٣.  (٢)

منهج الطالبين ٣٨٠/٩ ـ ٣٨١.  (٣)
منهج الطالبين ٣٨١/٩.  (٤)
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إذا أ%��� ا����رة  ا�+iذون �� 6#   ٣١٤  I+�ن ا���� /� أc3ه %��ه 

من أخرج عبده للتجارة فأخذ أموال الناس، ثم أعتقه فعلى السيد ضمان 
ما أخذ العبد من أموال الناس؛ ألن هذا غرر منه(١).

✾  ✾  ✾

منهج الطالبين ٣٨٢/٩.  (١)
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C�ا��� ا��   ]�

(١)��إ�  ٣١٥  ����H ا�� ا����C واإل���ن 

أمرنا باإلحسان البن السبيل(٢) وهو المنقطع عن أهله، خارًجا من أمياله، 
ين. وليس عنده مال، ولم يجد قرًضا، وال تديًنا، أي: أخًذا للد

وأما من تجب له هذه الضيافة فإنها تجب لجميع الناس ممن كان خارًجا 
من األميــال ولو كان فيمــا دون األميال أو به حاجة ولم يجــد الوصول إلى 
منزله ألخذ ماله فيلزم حقه من جاز عليه إن لم يكــن باغًيا، أومهاَجًرا، وكل 
مسافر في معصية فإنهم ال يطعمون وال يسقون وال ينفعون، وليس لمن يتردد 
في البالد متفرًجا وال حاجة له يقصدها حق ابن الســبيل، وال حق له في مال 

ابن السبيل المســافر الذي انقطع به الطريق ـ وأوســع ما قيل في تعريفه االصطالحي أنه:   (١)
ا به، اتفق الفقهــاء على أن ابن  المنقطع عن ماله ســواء كان خارج وطنه أو بوطنــه أو مار
الســبيل إذا أراد الرجوع إلى بلده ولم يجد ما يتبلغ به يعطى من الــزكاة والغنيمة والفيء 

حسب حاجته، وال يحل له ما زاد عن ذلك.
ــر له ذلك، وأوجبه المالكية إذا لم يكن فقيًرا  واألولى له عند الحنفية أن يستقرض إن تيس
في بلده. وخالف فــي هذا الحنابلة والشــافعية فــي المعتمد، حيــث ال يقولون بوجوب 

االستقراض وال بأولويته. الموسوعة الفقهية الكويتية ١٩٠/١.
أضيف للســبيل لذهابه فيه، وســمي ابًنا له الصطحابه معه واتصاله بــه كاصطحاب الولد   (٢)
بوالده واتصاله به، أو لظهوره منه بعد خفائه فيه كظهور الولد من بطن أمه إذا ولدته. شرح 

النيل ١٩٢/٥، اإليضاح ٦١٦/٢، بيان الشرع ٢٣٠/٥.
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المسجد وال في األوقاف، ويحسن إلى ابن السبيل بالزكاة أو غيرها، وال يلزم 
حقه من ال شيء عنده أو عنده قوت يومه فقط.

قال في «التاج»: وإن كان قوم بمحل ال ســوق فيه وال زكاة معهم لزمهم 
أن يطعموا من يرد عليهم من أبناء السبيل(١).

وقيل: إن ابن الســبيل هو الضيف إن نزل فيجب اإلحسان إليه ثالثة أيام 
واإلحسان إليه فوقها صدقة، وروي: «من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم 

ضيفه جائزته يوًما وليلة»(٢).
ويجب حق ابن السبيل كائًنا ما كان من الناس إال من يسعى في معصية اهللا، 
مثل قطاع الطريق، وأهل الفتنة، ومن هجره المسلمون، والمرأة العاصية لزوجها، 

والعبد اآلبق، وأشباههم، فال يجب حق هؤالء، وال يطعمون، وال يسقون(٣).

(٤)$#��Jا� �٣١٦  �! 

ممن قال بوجــوب الضيافة أحمد بن حنبــل، وقــال: إن الضيف يأخذ 
ما يكفيه من مال من نزل عليه أو على بســتانه أو زرعــه من غير رضا، وكل 

شرح النيل ١٩٢/٥ ـ ١٩٣، معارج اآلمال ٧٤٠/٤.  (١)
الحديث رواه البخاري في كتــاب: األدب، باب: من كان يؤمن بــاهللا واليوم اآلخر فال يؤذ   (٢)

جاره، ح: ٦٠١٩، شرح النيل ١٩٣/٥، منهج الطالبين ١٦٤/٢ ـ ١٦٥، بيان الشرع ٢٣٠/٥.
اإليضاح ٦١٦/٢.  (٣)

تعتبر الضيافة مــن مكارم األخالق، وســنة الخليــل ! واألنبياء بعده، وقــد رغب فيها   (٤)
اإلسالم، وعدها من أمارات صدق اإليمان.

وقد ذهب الحنفية والمالكية والشــافعية إلى أن الضيافة سنة، ومدتها ثالثة أيام، وهو رواية 
عن أحمــد، والرواية األخرى عن أحمد ـ وهــي المذهب ـ أنها واجبــة، ومدتها يوم ليلة، 
والكمال ثالثة أيام، وبهذا يقول الليث بن ســعد، ويرى المالكية وجوب الضيافة في حالة 
المجتــاز الــذي ليس عنــده ما يبلغــه ويخــاف الهــالك. الموســوعة الفقهيــة الكويتية 

٣١٦/٢٨ ـ ٣١٧.
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ذلك ضعيف. وقال جمهور قومنا: الضيافة غير واجبة، وحملوا الوجوب على 
أول اإلسالم إذ كانت المواساة واجبة، أو على التأكيد، كما في «غسل الجمعة 
واجب على كل محتلم»(١)، وحملوا األخذ من غير رضا على المضطر، ويغرم 
بدل ما أخذ وحمــل على مال أهــل الذمة المشــروط عليهــم الضيافة بهم 
ألحاديــث [منها]: «ال يحل مال امرئ مســلم إال عن طيب نفــس»(٢)، ولفظ 

الجائزة واإلكرام يدالن على عدم الوجوب(٣).

والضيافة فــرض على الكفاية، إن لــم يقصد أحًدا فتلزمــه بخاصته، إن 
قصده، وكان قــادًرا على ضيافتــه، وإن قدر عليها فيمــا دون ثالثة أيام لزمه 
ما قدر فقط فيخبر الضيف ليتعرض لغيره إن احتاج أو يخبر غيره ليقوموا به.

والضيافة حق للضيف ولو كان له طعام، وليــس في قصده أحًدا ظلم له 
بدليل أنه إن أبرأ بعض أهل المنزل بتعيين أو بصفة برئوا دون من لم يبرهم، 

وله أن يقصد أحًدا بأقل من ثالثة أيام(٤).

(٥)$#��Jا� �/
�H �/  ٣١٧ 

تلزم الضيافة الســلطان وعماله، وأصل الجائزة من الجــواز، وذلك أن 
عسكًرا عارضه الوادي فجازه بعض العسكر فأعطاه عثمان على الجواز كثيًرا 

رواه البخاري في كتاب: األذان، باب: وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل... ح: ٨٥٨.  (١)
رواه البيهقي في كتاب الغصب، باب: ال يملك أحد بالجناية شيًئا جنى عليه إال أن يشاء هو   (٢)

والمالك، ح: ١١٢٠٠.
شرح النيل ٢٠٦/٥، اإليضاح ٦١٧/٢.  (٣)

شرح النيل ٢٠٣/٥ ـ ٢٠٤، اإليضاح ٦١٧/٢.  (٤)
والضيافة على أهل القرى والحضر، إال ما جاء عن اإلمام مالك واإلمام أحمد في رواية أنه   (٥)
ليس على أهل الحضر ضيافة، وقال ســحنون: الضيافة على أهل القرى، وأما أهل الحضر 
=فإن المســافر إذا قدم الحضر وجد نزًال ـ وهو الفندق ـ فيتأكد الندب إليها وال يتعين على
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ي اإلكرام للضيف اليوم  فسطر من يومئذ ما يعطي الملك جائزة مطلًقا، وسم
األول لالحتفال به جائزة تشبيًها بعطية الملك(١).

ـ ، نزلوا على ماء في  وتلزم الضيافة حيا ـ أي: بطًنا أو أقل أو أكثــر 
الخالء، وأهل منزل كالقرية أو شبهها، ال تلزم الضيافة النساء أو الصبيان 
أو المجانيــن أو العبيــد، إال إن اضطر الضيــف ولم يجد إال النســاء 
فتلزمهن، ومن قال: إن العبــد يملك المال لزمه الضيافــة إن كان عنده 
شــيء، وكان بالًغا، وال بأس عليه بشــغله حينئذ بأمــر الضيف بال إذن 
سيد، كما ال ضير عليه في األشغال بحساب الزكاة والعمل فيها وإيصالها 

أهلها إذا ملك نصاًبا.

وفي «الديوان»: تجب الضيافة للمرأة.

وال تلزم الضيافة مسافًرا أو نحوه كسيار في األرض وسياح وتجب لهؤالء 
وغيرهم(٢).

وتلزم المقيم بمنزل مع أهله أو ســاكًنا فيه؛ له بيت ملك له أو غير ملك 
له، وإن لم يوطنه، ورفقة إن قصــدوا عند مقيل أو مبيت، والظاهر أنه تلزمهم 

 أهل الحضر تعينها على أهل القرى لمعان:
أحدها: أن ذلك يتكرر على أهل الحضــر، فلو التزم أهل الحضر الضيافــة لما خلوا منها، 

وأهل القرى يندر ذلك عندهم فال تلحقهم مشقة.
ثانيها: أن المسافر يجد في الحضر المسكن والطعام، فال تلحقه المشقة لعدم الضيافة، 
وحكم القرى الكبار التي توجد فيها الفنادق والمطاعم للشراء ويكثر ترداد الناس عليها 
حكم الحضر، وهذا فيمن ال يعرفه اإلنســان، وأما من يعرفــه معرفة مودة أو بينه وبينه 
قرابة أو صلة ومكارمة، فحكمه في الحضر وغيره ســواء. الموســوعة الفقهية الكويتية 

.٣١٧/٢٨
شرح النيل ١٩٦/٥، منهج الطالبين ١٦٤/٢ ـ ١٦٥.  (١)

شرح النيل ٢٠٣/٥، اإليضاح ٦١٨/٢ ـ ٦١٩.  (٢)

=
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عند نزولهــم مطلًقا إذا قصدوا، وال تلزم لجائز إن طلبهــا لزاده ولم يقم، بأن 
يقول: أعطونيها أسافر بها(١).

وال تلزم الضيافة أهل ســوق وال قاضًيا، وال مفتًيا، وال طبيًبا، وإنما لم 
تلزم هــؤالء تخفيًفا عليهــم إذ كانت مصلحتهم عامة للنــاس دنيا وأخرى. 
وقيل: ال تلزم الضيافة القاضي والمفتي وال غيرهما ممن اشتغل بأمر العامة 
بال أجرة على اشــتغاله، ولزمت الضيافة للضيف، وإن كان الضيف بطعامه 
إال مــن كان في أمياله فال تلــزم الضيافة له إال إن لم يكــن له طعام، وكان 
ال يصل منزله، وكذا يجب حق الضيف على أهل المنزل والحي مطلًقا، ولو 

كان عنده الطعام(٢).

$#��J��� �/ن ��أل�&�G+٣١٨  ا� 

المخاطب بها عند اإلباضّية وعند الشــافعية أهل الحضــر وأهل البادية، 
وخصها بعض بأهل البادية ألن المســافر محتاج في الغالب ولتيسير الضيافة 
على أهلها غالًبا بخالف الحضر، فإن مواضع النزول متيسرة فيه للمسافر وهو 
متمكن من شــراء الطعام من الســوق أو نحوه، وبه قــال مالك، وفي بعض 

األحاديث داللة عليه.

وقال القاضي حســين من قومنا: خبر الضيافة على أهل المدر وليســت 
على أهل الوبر موضوع، وبهــذا الحديث قال بعض: تجب الضيافة على أهل 

الحضر فقط، وقال ابن حجر ليس موضوًعا وله طرق تشهد له(٣).

شرح النيل ٢٠٦/٥.  (١)
شرح النيل ٢٠٩/٥ ـ ٢١٠، اإليضاح ٦١٨/٢ ـ ٦٢٠.  (٢)

شرح النيل ١٩٤/٥، اإليضاح ٦١٨/٢.  (٣)
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(١)$#��J٣١٩  /�ة ا� 

الضيافة ثالثــة أيام وفوقها صدقــة، قال ابن بطال: ســئل مالك عن معنى 
الحديث فقال: يكرمه ويتحفه يوًما وليلة، وثالثــة أيام ضيافة فتلك أربعة أيام، 
هذا ظاهــر العبارة، وقيل: يتكلف لــه في األول بالبر واأللطــاف، وفي الثاني 
ى  والثالث: يقدم له ما حضره ثم يعطيه ما يجوز به مســافة يوم وليلة، وتســم
الجيزة وهي قدر ما يجوز به المسافر من منهل إلى منهل، ومنه الحديث اآلخر: 
«أجيزوا الوفود بنحو ما كنت أجيزهــم»(٢)، وقيل: إن المــراد ثالثة أيام فقط، 
يسمى أولها الجائزة ألنه يتحف فيها، ويقدم له في اليومين األخيرين ما حضر، 

فأول الحديث بيان لحال اليوم األول وآخره بيان لحال الضيافة أنها ثالثة(٣).

�S�I ]�� م��ا��  �% 
Nا���  �!�  ٣٢٠ 

ال يحل للضيــف أن يقيم حتى يقلق مضيفه، أي: يضيــق عليه، فإذا علم 
بضيقه أو أحس به لزمه أن ينتقل عنه ولو قبل تمام ثالثة أيام في جملة المنزل 
أو عنده فيتعــرض للضيافة عند غيــره إن احتاج بال تصريــح، مثل أن يأتي 
السوق أو المســجد، وإن اضطر فله التصريح، وإذا ظن الناس بأن الذي عنده 
الضيف يقوم به حتى تتم ثالثة أيام مع أنــه لم ينو ذلك ولم يقصده أو ضاق 
عن ذلك إن نواه فليخبر الناس أنه ليــس قائًما به ثالثة ليقوموا به، وال يضيع 

إن احتاج، وإن أخبرهم الضيف أجزأ(٤).

من نزل ضيًفا فال يزيد مقامه عند المضيــف على ثالثة أيام، لقوله ژ : «الضيافة ثالثة أيام،   (١)
فما زاد فصدقة»، لئال يتبرم به ويضطر إلخراجــه، إال إن ألح عليه رب المنزل بالمقام عنده 

عن خلوص قلب فله المقام. الموسوعة الفقهية الكويتية ٣١٨/٢٨.
البخاري كتاب: الجهاد والســير، بــاب: باب جوائز الوفد هل يستشــفع إلــى أهل الذمة   (٢)

ومعاملتهم، ح: ٣٠٥٣.
شرح النيل ١٩٥/٥ ـ ١٩٦، اإليضاح ٦١٦/٢ ـ ٦١٧، منهج الطالبين ١٦٤/٢.  (٣)

شرح النيل ١٩٠/٥ ـ ١٩١.  (٤)
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$#��Jا� �� V�H �/  ٣٢١ 

تجب الضيافة للمحتاج إن كان الســفر في غير معصية، وإن في أمياله إن 
لم يجد وصوًال لمنزله، بيان ذلك أن يرجع من سفر غير معصية فيدخل أميال 
منزله ولم يجد وصوًال إليه، وإن احتاج عند السفر قبل خروج أمياله لزمت له 
أيًضا، وكــذا إن لم يكن مســافًرا، وال يضــاف عند عاص من بــاغ ومهاَجر 

وغيرهما فهي تنزيه، فال غرم عليه إن أضافوه ألنه أكل حقه(١).

$#��Jن �� ا�!H �/  ٣٢٢ 

ليست الضيافة منحصرة في الطعام والشــراب بل إذا اضطر إلى ما يستر 
عورته أو ما ينجو به من هالك في مســيره من لباس أو غيره لزمهم ذلك له، 
واســتدل من قال بعدم وجوب الضيافة بعد أول اإلسالم بلفظ الجائزة ولفظ 

اإلكرام(٢).

�� ا���.6Jام ا��P٣٢٣  إ 

يحتمل تخصيص إكرام الجار والضيف لغير الفاســق والمبتدع والمؤذي 
ونحوهم فــال يكرمون بــل يهانون ردًعا لهــم، ويحتمل جعلهــم من ذوات 
الجهتين فيكرمون من حق الجــوار والضيافة ويهانون مــن حق الفجور ألن 
الكافر يراعى حق جواره، فالموحدي فسقه أولى، وجاء: «في كل كبد أجر»(٣) 
قال بعض العلماء: حتى نحو الحية والكلب العقور يطعم ويســقى إذا اضطر 

إلى ذلك ثم يقتل.

شرح النيل ٢٠٨/٥، اإليضاح ٦٢٠/٢.  (١)
شرح النيل ١٩٤/٥، اإليضاح ٦١٧/٢.  (٢)

رواه البخاري في كتاب: المساقاة، باب: فضل سقي الماء، ح: ٢٣٦٣.  (٣)
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والصواب: ال يطعم وال يســقى مثل الحية والعقور ألنــه مأمور بقتلهما 
على الفــور، وإذا أطعم أو ســقي فقد أعين على الضر، وقــد يفوت إذا قوي 

بالطعام أو الشراب فمثل ذلك مستثنى من حديث: في كل ذي كبد أجر(١).

(٢)�S�J/ K�% ��Jق ا���  ٣٢٤ 

يندب لمن نزل به ضيف أن يكرمه، ويقوم به بنفســه، وإن وكلهم لعياله 
أو خادمــه أو غير ذلك جــاز، وكني إبراهيم ‰ أبا األضيــاف؛ ألنه يحب 
الضيف ويبحث عنه ويكرمه ويخدمه بنفســه، وكذلك كان رســول اهللا ژ: 
«يلبي أمر الضيف بنفســه»(٣)، وذلك ـ أي: القيام به بنفسه ـ من الكرم ومن 
حقه أن يقدم إليه من أحســن ما في البيت، ويســرع لــه بطعامه، ويحفظ له 
أوقات الصالة، ويرشــده إلى موضع قضاء حاجة اإلنسان والغسل في الدار، 
ويحفــظ دابته بعْلف، وســقي، وال يغيب عــن وجهه إال لما ال بــّد منه أو 
برضاه، وإذا أراد الغيبة لما ال بّد منه أخبــره، ويجوز قليل غيبة وإن بال إذنه 

أو لغير ما ال بّد منه(٤).

شرح النيل ١٩٥/٥، اإليضاح ٦٢٠/٢.  (١)
ُيســتحب للمضيف إيناس الضيف بالحديث الطيب والقصص التــي تليق بالحال، ألن من   (٢)
تمام اإلكرام طالقة الوجه وطيب الحديث عند الخروج والدخول ليحصل له االنبساط، وال 
يتكلف ما ال يطيق لقوله ژ : «أنــا وأتقياء أمتي برآء من التكلف». (أورده الشــوكاني في 

الفوائد المجموعة ص ٨٦، وقال: قال النووي: ليس بثابت).
وأن يقول للضيــف أحياًنا: «كل» من غيــر إلحاح، وأال يكثر الســكوت عند الضيف، وأن 
ال يغيب عنه، وال ينهــر خادمه بحضرته، وأن يخدمه بنفســه، وأال يجلســه مع من يتأذى 
بجلوســه أو ال يليق له الجلوس معه، وأن يأذن له بالخروج إذا استأذنه وأن يخرج معه إلى 
باب الدار تتميًما إلكرامــه وأن يأخذ بركاب ضيفــه إذا أراد الركوب. الموســوعة الفقهية 

الكويتية ٣١٧/٢٨ ـ ٣١٨.
لم أجده بهذا اللفظ.  (٣)

شرح النيل ١٩٧/٥، اإليضاح ٦١٧/٢.  (٤)
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��Jز #6 �[ ا� ٣٢٥  /� ال ��

ومن اللؤم أن يســأل أأقدم لك شــيًئا أم ال؟ والصواب أن يقدم إليه وإال 
رفعه بعد أمره بأن يأكل وكذا غيــر الطعام كفراش ووضوء يقدم ما يصلح له، 
وال يقل: أأقدمه أم ال، ويقدم له الطعام بماء ال دونه، وال يقل: أأقدم لك الماء 

أم ال(١).

وال يناجي بعض الضيوف أو ينيل بعضهم دون اآلخر ممن أضافهم، وال 
يتكلم مع بعض بلغة أو تلويح ال يفهمها اآلخر، وهكذا في سائر المتجالسين، 
إال إن تنوجــي من اثنين فصاعــًدا، أو تكلم بكالم أو تلويــح ال يفهمه اثنان 

فصاعًدا فجائز.

وال تناول أحدا شــيًئا من مائدة غيــرك، وال تطل ســكوًتا عن أضيافك 
فيتوحشوا، وال تفرط في الكالم فيملوا، وال تستخدمهم فيما يحتاجون عندك 
نة أن يخدمهم بنفسه، وينبغي أن يشيعهم  فضًال عما تحتاج فذلك جفاء، والس
إلى باب الدار، ومن تمام إكرامهم طالقة الوجه وطيب الحديث عند الدخول 

والخروج وعلى المائدة.

وال تجلس معهم من يثقل عليهم، وال تغضب بحضرتهم وإن على أمتك؛ 
لئال تتصف عندهم بالغضب، فتكدر ضيافتهم ولئال يظنوا أنك ضجرت بهم 
فأشــرت إليهم أو أنك ضجرت بهم، وأن ضجرك بهم هو الذي أضعفك عن 
تحمل ما صدر منهــا إال أن تغضب عليها لتقصيرها فــي حقهم تعظيًما لهم، 
وتأديًبا لها بحيث يشــاهدون أن ذلك لتقصيرها فيه، وغير األمة كاألمة، وال 

تظهر غضًبا أو حزًنا على وجهك فيظنوا أنه عليهم(٢).

شرح النيل ١٩٧/٥ ـ ١٩٨، اإليضاح ٦١٧/٢.  (١)
شرح النيل ١٩٩/٥ ـ ٢٠٠، اإليضاح ٦١٨/٢.  (٢)
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��Jا� E/ CP٣٢٦  األ 

ومن الجفاء أكل رب البيت معه إن لم يكن ملًكا، أو رئيًسا، أو فاضًال، 
وقيل: يأكل مــع ضيفه مطلًقا، وقيل: ال مطلًقا، والحــق أنه إن كان يتوحش 
باألكل وحــده أكل معــه، وإن كان األصلح أن يأكل وحده فــال يأكل معه، 
فكثير من الناس ال يحبــون األكل بحضرة أحد، وال ســّيما مضيفه ألنه إذا 
كان جائًعا أو شــديد الشــهوة لذلك الطعام أحب الخلو بــه ليفعل في أكله 
ما يليق به من كثرة األكل أو من كيفية األكل، فلو حضر واســتحيا منه لقل 

أكله ولم يكن إال منغًصا(١).

(٢)�F� �D�#��Iو �D� ��P�`+ا� $#��I  ٣٢٧ 

تلزم الضيافة المشركين ألنهم مخاطبون بالفروع كاألصول، وال يلزمنا أن 
نضيف مشــرًكا ولو يعطي الجزية، وإن كان يعطيها وخيف هالكه لزم تنجيته 

من الهالك، وإن أضيف مطلًقا جاز ال حربيا(٣).

شرح النيل ١٩٨/٥ ـ ١٩٩، اإليضاح ٦١٧/٢.  (١)
يجوز بل ُيستحب عند الشافعية: أن يشــترط اإلمام على أهل الذمة ضيافة من يمر بهم   (٢)
من المســلمين زائًدا على أقل الجزيــة إذا صولحوا في بلدهم، ويجعــل الضيافة على 
الغني والمتوسط، ال الفقير، ويذكر وجوًبا في العقد: عدد الضيفان وعدد أيام الضيافة، 
وقدر اإلقامة فيهم، وجنس الطعام، واألدم، وقدرهما، وعلف الدواب إن كانوا فرساًنا، 
ومنزل الضيوف من كنيسه، وفاضل مسكن، وال يزيد مقامهم على ثالثة أيام. واألصل 
في ذلك: «أن النبي ژ صالح أهل أيلة علــى ثالثمائة دينار، وعلى ضيافة من يمر بهم 
من المســلمين». (أخرجه البيهقــي ١٩٥/٩ من حديث ابن الحويرث مرســًال)، فإن لم 
يشــترطها عليهم لم تجب عليهم؛ ألنه أداء مال، فلم يجب بغير رضاهم. الموســوعة 

الفقهية الكويتية ٣١٨/٢٨.
شرح النيل ٢٠٣/٥، اإليضاح ٦٢٠/٢.  (٣)
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$#��Jا� ]� n��� K�/  ٣٢٨ 

إذا قصد الضيف أحًدا ســقطت الضيافة عن غيره وال تجزي ضيافة أهل 
منزل عن أهل منزل آخر ولو تقاربا، فله على كل أهــل منزل ثالثة أيام، وال 
يحسبوا له اليوم أو اليومين اللذين نزل فيهما عند غيرهم، ولو كانت المنازل 
في أميال واحدة، وكادت تتصل، ســواء اتفقت المنــازل أو اختلفت، كبيوت 
مدر وبيوت شعر، فإنه إذا لم يطلق عليهما اسم منزل واحد لزم كال على حدة 
حقه تاما، وإذا انفرد كل بيت ولم يطلق عليهن اسم منزل واحد لزم كال على 
حدة حقه تاما، ولو كانت البيوت جنًســا واحًدا، وكذا أهل األخبية والقياطين 

ونحوها، والقياطين: جمع قيطون، وأراد به شبه الخباء(١).

��#��I ]� �/ س�Dا�  ��� ��J٣٢٩  إ��اء ا� 

يبرأ من أبراه الضيف من حقه، بتعيين أو بصفة كإبرائه كل من كان فقيًرا 
أو مــن كان من بني فــالن أو من كان أصلــه من بلد كــذا أو نحو ذلك من 
الصفات كمرض، سواء كان إبراؤه شفقة لمن أبرأه؛ لفقره، أو ضعفه؛ أو لحبه 
أو اســتقذار طعامه، أو لرداءته؛ ألن الضيافة حق للضيف، فــإذا أبرأ منه من 

لزمه برئ، كغريم المديان، فإن الغريم إذا أبرأ المديان من حقه برئ(٢).

��#��I �F��% V�H �+/ ��� ��Jء ا��S��a٣٣٠  ا 

إن أقام ضيف بمنزل أو حي ثالثة أيام على القول بأن حقه ثالثة أو أربعة 
أيام على القول بأن الجائزة واجبة وأنهــا يوم غير الثالثة، ولم يضيفه أحد لم 
يســقط بذلك عنهم حقه، وعليهم أن يوفوه حقــه، وإن وفي له ببعضه زيد له 

شرح النيل ٢٠٤/٥.  (١)
شرح النيل ٢٠٥/٥، اإليضاح ٦١٩/٢.  (٢)
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الباقي، وكذا إن تالقى ضيفان بمنزل أو نحــوه فتضايفا بينهما لتعلقه بالذمة، 
من حيث المال، ال األيام، فلو ذهب مالهــم وقد ضيعوه لزمهم االنتصال منه 
إلى الضيف، ولو طالت المدة، أو وصل الضيف منزله أو وطن ذلك المحل، 
وهذا فيما بينــه وبين اهللا، وال يلزمه فــي الحكم إال إن مــات فليحكم عليه 
بديته، وقد قيل: يجوز له أخذ حقه من أهل منزل ضيعوه يقصد به من شــاء، 
كما أن له أن يقصد من شاء بأن يضيف عنده، وإن أخذ من كل واحد قليًال إذا 
قلوا جاز، وإن وجد لهم ماًال مشترًكا أخذ منه إن شاء، ولكن ال يحسن ذلك، 

وال سّيما إن كان يأخذ ذلك ويمضي به(١).

ف�Jاع ا� ٣٣١  أ5

الضيف قيل: ثالثة: ضيف اهللا وهو الماشــي في طلب علم أو في زيارة أو 
ــنة وهو الماشي في مباح، غير تجر  حج أو نحو ذلك من الطاعات، وضيف الس
ولهما حق الضيافة، وضيف الشيطان وهو الماشي في معصية وال حق ضيافة له.

وفي «القناطر»: األضياف ثالثة، يعني: الذين تلزم حقوقهم: ضيف يســير في 
طلب العلم، وضيف زائر من ينبغي له أن يزوره من أخ له في اهللا أو رحم، وضيف 
ذو حاجة أدركه الليل قبل وصولها، فهؤالء ونحوهم أضياف تلزم الكافة ضيافتهم 

إذا لم يكن لهم طعام، وهذا منه يدل أنه ال تجب الضيافة لمن عنده طعام(٢).

��#$ /� /�� ا���kمI  ٣٣٢ 

ال يلزم إطعام الضيف إن كان له الطعام، ووجه اإللــزام ولو كان عنده طعام 
عموم األحاديث في حــق الضيف بال تقييد بعدم الطعــام، ووجه كالم «القناطر» 

شرح النيل ٢٠٥/٥ ـ ٢٠٦، اإليضاح ٦١٩/٢.  (١)
شرح النيل ٢٠٨/٥ ـ ٢٠٩، اإليضاح ٦٢٠/٢.  (٢)
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حمل األحاديث على األصل مــن أنه ال حق ألحد في مال اآلخر مع االســتغناء 
عنه، وإنما تلزم تنجيته إذا خاف هالًكا على ما مر، فخص عموم األحاديث بذلك، 
وإن كان عنده طعام ال يؤكل إال بصنع أو مــال يجد به طعاًما، وكان ال يصل إلى 

ذلك قبل الهالك والمضرة، فالالئق بكالم «القناطر» أن ال تجب ضيافته(١).

�9����رة و�5� KHأ �/ $#��I  ٣٣٣ 

ال تلــزم الضيافة أهل المنــزل إذا أتى الضيف بقصد التجــارة، أو قضاء 
لحاجته، قيل: هذا يدل أن كل من أتى موضًعا لحاجة فال ضيافة له على أهل 

ذلك الموضع، وليس كذلك.
وال ضيافــة آلت محال لحاجة لــه، وليس للضيافة علــى أهله، ومفهوم 
الكالم أنه قدم منزًال لتجر في آخــر أو لحاجة في آخر تلزم أهل المنزل الذي 

نزلوه قبل الوصول إلى الذي قصدوه ضيافته.
والراجح أنه تلزم لمريد حاجة في آخر ال لمريد تجر إال إن اضطر وتلزم 
لمن سافر لحمل أمانة بال كراء، ولمن سافر ليشتري دابة أو لباًسا أو غيرهما 

ال لتجر له أو لغيره(٢).

��J�� ��ا��  V��. �/��� يcم ا���k٣٣٤  ا� 

ال يقدم صاحب البيت الطعام الحقير للضيف، بل يقدم له الطعام الجيد، 
وأما في غير ذلك كمسافرين أضافوا إنساًنا فيقدموا ما تيسر بحسب اإلمكان، 
والحاصــل أن من يتمكن من الجيــد بال تكلف ال يقدم الــرديء، وعليه أن 

ال يحقر ما قدم له(٣).

شرح النيل ٢١٠/٥.  (١)

شرح النيل ٢١٠/٥.  (٢)
شرح النيل ٢١١/٥.  (٣)
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��هtو ��Jا� K�% $�SDا�  CJ#  ٣٣٥ 

تضاعف نفقة الضيف لعشــرة، فاللقمة بعشر لقمات، والحبة لدابته بعشر 
حبــات، ونفقة الرجل علــى عياله لســبعين ضعًفا، وعلى صومه لســبعمائة 
ضعف، وعلى ذي رحم من قبل أبيه وأمه ألف ضعف، وعلى نفسه في سبيل 

اهللا بسبعين.

وروي أنه: ال يزال أهل األرض مرحوميــن ما تحابوا وأدوا األمانة وقروا 
الضيــف، وعملوا بالحق، وإنه بــريء من البخل مــن أدى زكاة ماله، وقرى 
ضيفه، وأعان في النائبة قومه، وأدى الحق الالزم له في ماله لمن تلزمه نفقته 

من زوجة وعبد وأمة وجيران وولي محتاج فقير من أوليائه(١).

��J�� ��ا��!  ٣٣٦  %�م 

ال يجــوز للمضيفيــن أن يتكلفوا للضيــوف فيؤدي ذلك إلــى بغضهم، 
فيغضبوا اهللا، فيبغضهم، فإن بغض الضيف بغــض هللا، ومن أبغض اهللا أبغضه 
اهللا، وأنه ينــزل برزقه ويرحل بذنــوب أهل البيت، أي: يرتحــل، وقد زالت 

ذنوبهم كلها بسببه(٢).

���� أن ���� /� �eم إ�J� ٣٣٧  ال ��ز �

ال يحقــر الضيف ما قدم له، وال يلــم في قلبه وال بلســانه عند صاحب 
البيت أو غيره رزقه بلوم أهل البيت، يعني أن لوم رب البيت لوم لرزقه الذي 
قدم إليــه رب البيت فيلوم اهللا بلــوم الرزق، فإن لوم الرزق لوم هللا ســبحانه، 
فيكفر، قال عمر ƒ ألضيافه: إنكــم بتم عند ثالثة: عنــدي، وعند رزقكم 

شرح النيل ٢١١/٥ ـ ٢١٢، اإليضاح ٦٢١/٢.  (١)
شرح النيل ٢١٢/٥.  (٢)
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وعند اهللا، فإن لمتموني فقد لمتم رزقكم، وإن لمتم رزقكم فقد لمتم اهللا، وإن 
لمتم اهللا فقد كفرتم.

وكذلــك صاحب البيــت ال يجوز له تحقيــر الطعام والشــراب لضيفه، 
والظاهر أنه يجوز أن يقول له: أنت أهل ألكثر من هذا أو ألحسن من هذا(١).

(٢)��J٣٣٨  /� آداب ا� 

ال يرمي الضيف ببصره لنواحي البيت، وال يدخل وال يخرج إال بإذن إن 
لم يخل البيت له؛ خوف انكشــاف بعض العيال، فــإن كان بحيث ال يخاف 
مثل موضع يلي باب الدار لم يلزمه االســتئذان بالخروج، إال إن كان إن لم 
يخبرهم أقاموا على انحباســه، فليخبرهم؛ ليستتروا إن شاؤوا، وال يخبر بسر 
أهل البيــت، وال يصم نفًال إال بــإذن صاحب البيت، وال يرتحــل إال بإذنه، 
وليجلس في البيت حيث أجلســه صاحبه، ويســلم على من جــاز عليه عند 
الدخول أو جلس حذاءه، وليغض بصره، وال يجلب لربه معه غيره بال إذن إذ 
دعاه، فإن فعــل فما أكله المجلوب حــرام مؤاخذ به عنــد اهللا هو والجالب، 

وينبغي للضيف أن ينصرف طيب النفس وإن جرى في حقه تقصير.

وُيعذر فقيٌر لم يجد ما يضيف، وال يحل لضيف أن يقيم عنده على ذلك، 
قال ژ : «ال يحل ألحد أن يؤثم أخاه يقيم معه وال شيء عنده فيأثم»(٣).

✾  ✾  ✾

شرح النيل ٢١٣/٥.  (١)
مــن آداب الضيف أن يجلس حيــث يجلس، وأن يرضى بمــا يقدم إليــه، وأال يقوم إال بإذن   (٢)
المضيف، وأن يدعو للمضيف بدعاء رســول اهللا ژ بأن يقول: «أفطر عندكم الصائمون، وأكل 
طعامكم األبرار، وصلت عليكم المالئكة». أخرجه أبو داود ١٨٩/٤ من حديث أنس، وصححه 

ابن حجر كما في الفتوحات البن عالن ٣٤٣/٤. الموسوعة الفقهية الكويتية ٣١٨/٢٨.
شرح النيل ٢١٤/٥ ـ ٢١٥، اإليضاح ٦٢٢/٢، والحديث لم أعثر عليه.  (٣)
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ا�+���  ]�

(١)�N��+ء ا��D� �!�  ٣٣٩ 

ُيندب لقوم كانوا بمنزل وقدروا على بناء مسجد أن يبنوه، ولو في أرض فيها 
شرك وإسالم بحيث ال يمنع أمر اإلســالم، ولهم الفضل فيه، وينبغي بناؤه وسط 
المنزل ليستووا إليه بال مشــقة، وإذا أرادوا عمران موضع والبناء فيه، فاألولى أن 
يخطوا المسجد موضًعا ويبنوه ثم يبنوا مساكنهم حوله، ولهم بناؤه خارج المنزل.

وقيل: يجب بناء المسجد على أهل القرى على قدر طاقتهم وكفايتهم إن 
اســتطاعوا، ألنه ژ بنى مســجد المدينة وأمر بالبناء، وال ترى قرية من قرى 

اإلسالم المعتبرة إال وفيها مسجد(٢).

�N��+رة ا��+% V�H �/ K�%  ٣٤٠ 

المســجد إذا لم يكن له مال يعمر بــه، فقيل فيه: إن المســجد الجامع 
عمارته في بيت مال اهللا، وقيل: على أهل البلد عامة الرجال األحرار البالغين 

المقيمين، دون النساء والصبيان والعبيد والمسافرين.

يجب بناء المســاجد في األمصار والقرى والمحال ـ جمع محلة ـ ونحوها حسب الحاجة   (١)
وهو من فروض الكفاية.

د فيها ويعبد. والمســاجد هي أحب البقاع إلى اهللا تعالى في األرض وهي بيوته التــي يوح
الموسوعة الفقهية الكويتية ١٩٥/٣٧.

شرح النيل ٢٣٢/٥، اإليضاح ٦٢٩/٢، معارج اآلمال ٢٤٨/٢.  (٢)
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وأما غيــر الجامع: فقيــل فيه باختالف، بعــض يقول: إنه ليــس بمنزلة 
الجامع، وإنما هو على وجه الوسيلة، وال يؤخذ به عماره؛ ألن الجماعة قائمة 

في الجامع.

وبعض يقــول: تؤخذ به عماره، كمــا يؤخذ أهل البلد بعمارة المســجد 
الجامع(١).

�N��+٣٤١  %+�رة ا� 

عمارة المساجد: أن تصان من األنجاس، ودخول أهل الشرك، والحائض 
والجنب، إال من عــذر أو خوف، وأن ال ترفع فيها األصــوات بالخصومات 
وغيرها، وعــن البيع والشــراء(٢)، وإقامة الحدود والصناعــات، والقبيح من 
القول، والخوض فيما ال يعني، وعن دخول الصبيان، والمجانين، واألموات، 
والبهائم، والسباع، والبزاق، والنخاع، والمخاط، والبول، والغائط، وأن تنشد 
فيها األشعار بألحان، وأن تسل فيها السيوف، وأن تتخذ طريًقا، وأن تنشد فيها 

الضالة، وأن يمر فيها بحلم.

منهج الطالبين ١١/٧.  (١)
ذهــب الحنفية والحنابلة إلــى أنه يكره لغير المعتكف البيع والشــراء في المســجد، وأما   (٢)
بالنســبة للمعتكف فإنه ال بأس أن يبيع ويبتاع في المسجد ما كان من حوائجه األصلية من 
غير أن يحضر السلعة؛ ألنه قد يحتاج إلى ذلك بأن ال يجد من يقوم بحاجته، إال أنهم قالوا: 

يكره إحضار السلعة للبيع والشراء، ألن المسجد محرر عن حقوق العباد وفيه شغله بها.
كذلك الحال عند المالكية في كراهة البيع والشــراء في المســجد بغير سمســرة، فإن كان 
بسمســرة، أي: بمناداة على السلعة بأن جلس صاحب الســلعة في المسجد وأتاه المشتري 
يقلبها وينظــر فيها ويعطي فيها ما يريد من ثمن حرم لجعل المســجد ســوًقا، ثم إن محل 
الكراهة إذا جعل المسجد محال للبيع والشــراء بأن أظهر السلعة فيه معرًضا لها للبيع، وأما 
مجرد عقدهما فال يكره، والمختار عند الشافعية القول بكراهة البيع والشراء فيه. الموسوعة 

الفقهية الكويتية ٢١٤/٣٧ ـ ٢١٥.
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وال تبنى بالتصاوير وال القوارير، وال ينفخ فيها بالمزامير، وال تتخذ 
ســوًقا، وال توقد فيها نار لطعام، وال اصطالء إال مــن ضرورة. ويجوز 
السراج وأشباه هذا ومثله، وأن ترفع، ويذكر فيها اسمه باألذان، والصالة، 
والذكــر، والقرآن، ومدارســة العلم. وأن تكنس، ويخــرج منها القذى، 
وتكســى الحصر إن أمكن. وإال حصبت بالحصى؛ فإنه سنة؛ لما روى 
أبو هريرة: أن النبي ژ قال: «أحصبوا مســجدنا من هذا الوادي»، يعني: 

العقيق(١).

�N��+ء ا��D�� Va�D+ا�+�ل ا��الل وا�+!�ن ا�  ٣٤٢  ��Hي 

يختار المسلمون للمسجد أرًضا مباحة صالحة له أو يشتروها ممن ملكها 
حالًال من أطيب أموالهم ابتغاء وجه اهللا ليصلوا فيه جماعة وللذكر، وال ُيبنى 
من حرام أو شبهة وال في حرام أو شبهة، وال حيث ال تجوز الصالة أو تكره، 
أو حيث يدخله العدو ويضرهم أو يمنعهم، أو حيث ال يتمكنون فيه كاألرض 
المنحدرة بال تســوية، وكصخور الجبل بال تسوية، وال يجعل فيه من التراب 
إال ما هو حالل، وكذا ما يحتاج إليه، ويكون قريًبا من الماء واســًعا للصالة 
والذكر، ألنه ژ : «رأى قوًما من األنصار قد أسسوا مسجًدا، فقال لهم: وسعوه 
تملؤوه»(٢)، وكلمــا كثر أهله كان أفضــل، وال ُيبنى رياء وســمعة، وال يزين 

بخضرة وصفرة ونقوش(٣).

رواه ابن أبي شيبة من كالم عمر بن الخطاب ولم يرفع للنبي ژ، ح: ٣٦٨٧٣. قال: استشار   (١)
رجل من ثقيف عمر أن يحصب المســجد، فقال: يا أمير المؤمنين، إنه أوطأ وأغفر للنخامة 
والمخاط، فقال عمر: حصبوه من الوادي المبارك من العقيق، فكان أول من حصب المسجد 

عمر ƒ ، وينظر: منهج الطالبين ٥/٧ ـ ٦، معارج اآلمال ٤٧٠/٢، جوابات السالمي ٥٦٩/١.
صحيح ابن خزيمة كتاب: الصالة، «باب: األمر بتوسعة المساجد إذا بنيت»، ح: ١٣٢٠.  (٢)

شرح النيل ٢٣٣/٥، منهج الطالبين ٧/٧ ـ ٨.  (٣)
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وقد سئل سماحة الشــيخ الخليلي عن بناء المساجد من المال المقترض 
من البنوك فقال: إن كان القرض خالًيا من الربا فال حرج عليك، وأما إن كان 

قرًضا ربويا فذلك عين الحرام(١).

�N��+ا� �� ٣٤٣  ا����%� �

المأمور به التباعد بين المســاجد ليعظم األجر، وتكثر الحسنات للقاصد 
إليها، وينهي عن تكثير المســاجد وتقاربها في البلد الواحــد؛ لما يؤول في 
ذلك من تشــتت الجماعات، وتفرق األصحاب، وتقليل العمارة للمســاجد، 

وتفويت األجر الحاصل بكثرة الجماعة(٢).

وقد سئل سماحة الشيخ الخليلي هل يجوز بناء مسجد بمنطقة ذات كثافة 
ر بسبعين نســمة وعدد المنازل بها أحد عشر منزالً، وأقرب  سكانية فيها تقد
مسجد عامر يبعد منها بمسافة خمســمائة متر جنوًبا، ويفصل ما بين الموقع 

المقترح لبناء المسجد وأقرب مسجد عامر مجرى وادي؟

فأجاب: أرى أن المســاجد يجب أن تكون بينها مســافة فال ُيبنى مسجد 
بجوار مسجد اللهم إال إن كانت هناك ضرورة تدعو إلى ذلك(٣).

(٤)�N��+ا� CJ#٣٤٤  أ 

بعض المساجد أفضل من بعض؛ لما روي عن النبي ژ أنه قال: «ال تشد 

موسوعة الفتاوى للشيخ أحمد بن حمد الخليلي ٢٦٦/٤ ـ ٢٦٧ ط ١ ١٤٢٣هـ/٢٠٣٣م األجيال.  (١)
معارج اآلمال ٤٥٥/٢، جوابات السالمي ٥٧٨/١ ـ ٥٧٩.  (٢)

موسوعة الفتاوى للشيخ الخليلي ٢٦٥/٤.  (٣)
تفضل المساجد الثالثة: (المسجد الحرام بمكة، المسجد النبوي بالمدينة، المسجد األقصى   (٤)
بالقدس) غيرها من المســاجد األخرى بأنها التي تشــد إليها الرحال دون غيرها، وقد ورد 
=ذلك في أحاديث كثيرة؛ ولذا قال العلماء: من نذر صالة في مســجد ال يصل إليه إال برحلة
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الرحال إال إلى ثالثة مســاجد: المســجد الحرام، ومســجدي هذا، ومســجد 
إيلياء»، يعني: البيت المقدس(١).

وقال ژ : «صالة في مســجدي هذا أفضل من ألف صالة فيما ســواه من 
المساجد، إال المسجد الحرام»(٢).

وقد انطبقت كلمة العلماء على أن أفضل مساجد األرض ثالثة: المسجد 
الحرام والمسجد األقصى وهو البيت المقدس، ومسجد رسول اهللا ژ (٣).

�N��+ء ا��D� CJ#  ٣٤٥ 

روي: «من بنى مسجًدا ال لرياء وال سمعة ولو مفحص قطاة بني له أوسع 
بيت في الجنة»، وفي رواية: «من بنى مســجًدا هللا ولو مثل مفحص قطاة بنى 
 Ú Ù Ø × Ö Õ Ô ﴿ :اهللا له قصًرا في الجنة»(٤) قال اهللا ســبحانه
á à ß Þ Ý Ü Û ﴾ [النور: ٣٦]، يعني: المســاجد، ورفعها 
 o n m l k j i ﴿ :بناؤهــا أو تعظيمها، وقال تعالــى
 | { zy x w v u t s r q p

{ ~ ے ¡ ﴾ [التوبة: ١٨](٥).

وراحلة فال يفعل ويصلي في مسجده إال في الثالثة المساجد المذكورة، فإن من نذر صالة 
فيها خرج إليها، ومن نذر المشــي لمسجد غير هذه المساجد الثالثة العتكاف أو صوم فإنه 
ال يلزمه اإلتيان لذلك المســجد ويفعل تلك العبادة بمحله، أما من نذر اإلتيان لمسجد من 
المساجد الثالثة ألجل صوم أو صالة أو اعتكاف فإنه يلزمه اإلتيان إليه. الموسوعة الفقهية 

الكويتية ١٩٦/٣٧.
صحيح البخاري كتاب: الجمعة، باب: فضل الصالة في مسجد مكة والمدينة، ح: ١١٨٩.  (١)
صحيح البخاري كتاب: الجمعة، باب: فضل الصالة في مساجد مكة والمدينة، ح: ١١٩٠.  (٢)

منهج الطالبين ٧/٧، معارج اآلمال ٤٥٧/٢.  (٣)
المصنف البن أبي شيبة كتاب الصالة، باب: في ثواب من بنى هللا مسجًدا، ح: ٣١٧٠.  (٤)

شرح النيل ٢٣٣/٥ ـ ٢٣٥، منهج الطالبين ٧/٧.  (٥)

=
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�N��+س #6 ا�� ٣٤٦  #CJ ا��

روى أبو هريرة عن النبــي ژ أنه قال: «أحب البالد إلى اهللا مســاجدها، 
وأبغض البالد أسواقها»(١).

والمســاجد: ســوق من أســواق اآلخرة، وأهلها: ضيف اهللا، قراهم فيها 
المغفرة. وتحفتهم فيها الجنة. فــإذا دخلتم فيها فارتعوا، قيل: يا رســول اهللا 

كيف نرتع؟ قال: «عليكم بذكر اهللا، والرغبة إليه»(٢).

والمســاجد هي مجالس الكرام، وحصن من الشيطان حصين، والجلوس 
فيها رهبانية هذه األمة.

وكان يقال: أديموا االختالف إلى المســاجد، فإنكم لن تعدموا كلمة تدل 
على هدى، أو تنهــى عن ردى، أو آيــة محكمة، أو علًما مســتطرًفا، أو أًخا 

مستفاًدا، أو رحمة منتظرة، أو ترك ذنب، إما حياء وإما خشية(٣).

�� %�D� �Dء ا�+���+� ٣٤٧  ا��`�ور ��� ا�+�

إن أراد المســلمون بناء مسجد شــاوروا فيه خيار أهل دعوتهم، وإن من 
غير منزلهم، بعد اتفاق خيار أهله، أي: أهل المنزل عليه، ال إن لم يتفق عليه 

خيار أهله، وال يعتبر غير الخيار(٤).

رواه مســلم في كتاب: المســاجد ومواضع الصالة، باب: فضل الجلــوس في مصاله بعد   (١)
الصبح، ح: ٦٧١.

منهج الطالبين ٨/٧، والحديث رواه ابن أبي شــيبة في مصنفه بلفظ: «من أحب أن يرتع في   (٢)
رياض الجنة فليكثر ذكر اهللا»، ح: ٢٩٩٤٨.

منهج الطالبين ٩/٧.  (٣)
شرح النيل ٢٣٥/٥، اإليضاح ٦٣٠/٢.  (٤)
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�N��+ء ا��D� 6# ���� ا�+�t $P٣٤٨  /`�ر 

ال يبني فيه مشــرك ولو لم يجدوا غيره وعبر بعضهم بالكراهة، والظاهر 
صرفها إلى الحظــر، وأجاز قومنا بناء المشــرك في المســجد وليس ما بناه 
المشــرك لنا على نية المسجد منه مسجًدا، وال حرمة مســجد له، ولو نويناه 
حين وضع األساس، وإن أمر الموحدين فبنوه بنية المسجد فهو مسجد، ولو 

كانت األجرة وما يبنى به منه(١).

وال بأس بما أعان به أهل الذمة لعمارة المساجد(٢).

وقد ســئل ســماحة الشــيخ الخليلي: هل يمكن نتيجة لظروف يمر بها 
مسجد هنا (في أكسفورد) أن يسجل ويدار بواسطة غير المسلمين؟

فقال: ذلك من خصوصيات المسلمين، وال يجوز إقحام غيرهم في ذلك 
بحال(٣).

�o�D� ��� ���+ال ا� ٣٤٩  /� ��6 /� أ/

إذا جمع المســلمون ماًال لبناء المســجد، ثم فضل منه شــيء جعل في 
خــروه لما يحتاج إليه  مصالحه، كأبــواب وحصر وقنديل وزيت، ولهم أن يد
المسجد يوًما ما من تجصيص وتقوية وإعادة بناء ما هدم، فإنه حينئذ من مال 

المسجد(٤).

شرح النيل ٢٣٥/٥، منهج الطالبين ١٥/٧.  (١)
منهج الطالبين ١٥/٧.  (٢)

موسوعة الفتاوى للشيخ الخليلي ٢٦٤/٤  (٣)
شرح النيل ٢٣٥/٥، منهج الطالبين ١٣/٧ ـ ١٤، موسوعة الفتاوى للشيخ الخليلي ٢٧٤/٤.  (٤)
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 ٣٥٠  اإل�Nرة %�K ا��+C #6 ا�+���

للمســلمين أن يســتأجروا من مال المســجد بانًيا وعامًال وطوًبا أو قطع 
حجر أو إلتيان بالماء أو الطين، والجرائد والجذوع التي ال ُيبنى المسجد إال 

بها، وللمسلمين أيًضا إطعام العمال من مال المسجد(١).

�$ %�D وEI أ�aس ��Dء ا�+���D٣٥١  ا� 

األصل في هذا: أن بنيان المسجد قربة من القرب يحتاج إلى نية وقصد، 
فال يكون مسجًدا إال بالنية عند بنائه؛ ألن النية هي المفرقة بين البناء والبناء، 
أعني بنيان المسجد، وبنيان غير المسجد، لقوله ‰ : «إنما األعمال بالنيات 

ولكل امرئ ما نوى»(٢).
ويضع المسلمون أساسه على نية المســجد، وتكفي النية عند وضع طينة 
واحدة أو طوبة واحدة أو حجر واحد إذا كان ذلــك هو األول، ويجزي لغيره 
مما ُيبنى بجنبه أو فوقه إذا نوى عند ذلك الوضع المســجد كله، وإن نوى له 
فقط احتاج أن ينــوي لغيره، وإن كان كلما أراد بناء أســاس نوى لما يبنيه في 
يومه جاز، وكذا إن نوى ليومين أو ثالثة فصاعًدا أو نوى لنصف يوم أو أقل أو 
أكثر، ويكفي كل بان إذا قــال: نويت، وصدقوه، وإن قلــت: كيف يجزي أن 
ينوي للكل عند الوضع األول؟ قلت: ألنه أســاس لمــا فوقه ألنه يركب عليه 
ولما بجنبه ألنه يسند إليه، وألن ذلك شروع في البناء كما يجزي أن ينوي رفع 
الحدث عند إرادة الشــروع في الوضوء، وال يحتاج إلــى تخصيص النية لما 
يبنى فوق األساس من سائر الجدار، لكن إن عنى الباني عند بناء بعضه أنه من 

غير المسجد نزعه وأعاده للمسجد من مال نفسه ال مما جعل للمسجد(٣).

شرح النيل ٢٣٦/٥.  (١)
صحيح البخاري كتاب: بدء الوحي، باب: بدء الوحي ح: ١، وينظر: اإليضاح ٦٣٠/٢ ـ ٦٣١.  (٢)

شرح النيل ٢٣٦/٥، اإليضاح ٦٣٠/٢ ـ ٦٣١، معارج اآلمال ٢٤٨/٢.  (٣)
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ا���Dء ل #��ة & $�Dا�  ٣٥٢  %�م ا�J��aر 

إن لم تحضر نية المسجد لم يضر عدم حضورها إن سبقت، ولم تكن 
نية بعدها تفســدها، فإن نووا وضع األســاس للمســجد فلما شرعوا في 
الوضع لم يتذكروا أجزأ ذلك، وأما إن شــرعوا فيه على نية غير المســجد 
فال يجزئهم ما سبق من نية المسجد، وانظر إن وضع بعضهم البعض اآلخر 
على نية غير المســجد الظاهر أنه ال يصح ما وضع على غير نية المسجد 

فينزع ويعاد على نيته(١).

r!وا�� K�,/ Kإ� ��ا�+� ���AH  ٣٥٣ 

ال يجعل مصلى إن وضع األساس على نية مسجد كعكسه؛ أي: ال يجعل 
مسجًدا إن وضع على نية مصلى، وما أسس لمصلى ثم أريد رده لمسجد نزع 
ورد عليه بوضع ثان، وكذا إن أســس بعض لمسجد وبعض لغيره ثم أريد رد 
الكل إليه، نزع البعض الموضوع لغير المسجد ثم وضع بنية المسجد، ال إن 
أريد رد الكل لغيــره فإنه ال يجــوز رد ما وضع على نية المســجد إلى غير 
المســجد، بعض يحكم على المصلى بحكم المســجد فال يجــوز رده لغير 

المسجد(٢).

�$ ا�+��� وإن �� �!� /��ً�اD� 6D� �/  ٣٥٤ 

إن بني مســجد لحائط دار أو بيت، أو نحوهما وسائر الحيطان ولو سور 
البلد، أي: بني بناء على نية المسجد، فهو مسجد ال حائط ذلك المذكور من 
الدار أو البيت المبني إليه، أي: ليس جزًءا من المســجد، والعطف بال على 

شرح النيل ٢٣٦/٥ ـ ٢٣٧.  (١)
شرح النيل ٢٣٧/٥ ـ ٢٣٨.  (٢)
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«هو» ضمن ال العاطفة معنى االســتثناء المنقطع، وذلك أن الحائط ال يتوهم 
أنه مســجد إذ ال يكون الحائط وحده مســجًدا فضًال عــن أن ينفى عن هذا 

الحائط كونه مسجًدا.

وقيل: ليس ذلك المســجد المبني إلى حائط مســجًدا، إذ ال يكون شيء 
بعضه مســجد وبعضه غير مســجد، أي: ليس بعًضا منه، فإن اسمه يقع على 
حائطه وخشبه وطينه وترابه وأرضه وســقفه ظهره وبطنه، وجميع ما دار عليه 

الحائط وكذا إن بني مسجد لجبل أو لنخلة.

قيل: يكون مســجًدا غير ذلك الجبل والنخلة، وقيل: ال يكون مســجًدا، 
وكذا ما أشــبه ذلك كشــجرة، وســواء في ثبوت ذلك الخالف طال الحائط 

والجبل ونحوهما أم ال، وسواء كثر عرضهما أم قل ولو كان شبًرا أو أقل(١).

�� ٣٥٥  ��Dء ا�+��� %���a K ا��

إن ُبني المسجد على سقف ـ سقف بيت أو دار ـ أو دكان فليس بمسجد؛ 
ألنهما ـ أي: الســقف والدكان ـ ليسا مســجًدا وال بعًضا منه، فما بني لغيره 
ال يكون إيــاه، وال بعضه، وعلى القــول األول فإن كانــت األرض التي بين 
الجدر المبنية بنية المسجد كلها سقًفا أو دكاًنا فليست بمسجد ألنها بناء بني 
لغير نية المسجد، وال الجدر مسجد ألن الجدار وحده ال وجه لكونه مسجًدا 
ألنه ال يتأتى للصالة، وإن كان بعض األرض سقًفا أو دكاًنا وبعضها غير ذلك 
كان غير الســقف والدكان مســجًدا، وال يكون سقف المســجد مسجًدا ولو 
ســقف من أول مرة بنية أن يكون مســجًدا وحوط عليه وجعل فيه المحراب 
ولو فوق محراب األرض، بدليل النهي عن الصالة فوق المســجد وكراهتها 

عند بعض وفسادها عند آخر لغير ضرورة.

شرح النيل ٢٣٨/٥ ـ ٢٣٩، اإليضاح ٦٣١/٢.  (١)
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ولو كان كما مر بعًضا للمسجد فإنه قد مر أن سقف المسجد من المسجد 
لكــن ال يلزم من كونه من المســجد أن يصح جعله مســجًدا يحــاط به فإن 

المسجد إنما هو ما يدوم، والسقف قد يقع(١).

 ٣٥٦  ��Dء ا�+��� %��t Kر أو ��Sة

إن بني المســجد على غــار أو في حفرة؛ بــأن حفروا وبنوا من أســفل 
الحفرة، وكان باقي أسفلها متســفًال محفوًرا فيكون البناء مسجًدا، إال إن كان 
ســقف الغار مصنوًعا فال يكون البناء عليه مسجًدا، فإن حفروا حفرة ولم يبن 
جوانبه فقوالن في كونه مســجد، وإن حفروا حفرة وبنوا على أعلى جوانبها 
فمن أجاز كون الشيء بعضه مسجًدا وبعضه غير مسجد جعل الحفرة مسجًدا، 
والبعض الذي ليس مســجًدا هو ما رد البناء ســافًال إلى أسفل الحفرة، ومن 
أجاز كون الشيء مسجًدا بال شرط بناء فهذا البعض عنده أيًضا مسجد، وعليه 

فيجوز اتخاذ الحفرة مسجًدا إذا حفرت بنية المسجد، ولو لم يبن فيها شيء.

وقيل: إن ُحفر غار، أو ُصنع عريش، أو خص أو جب، وعني مسجًدا من 
أول العمل ففي صحة كونه مسجًدا قوالن(٢).

ز ��Dء ا�+��� ��(٣)�� �/  ٣٥٧ 

يجوز بناء المســجد بأعواد وخشــب في األرض أو في السفينة، وبناؤه 
بفضة وكل ما يصلى عليــه، وإن جعلت أرضه مما يصلــى عليه وجدره مما 

شرح النيل ٢٣٩/٥ ـ ٢٤٠، اإليضاح ٦٣٢/٢.  (١)
شرح النيل ٢٤٠/٥.  (٢)

نقل الزركشي عن القاضي أبي الطيب الطبري قوله: ال يجوز بناء المسجد باللبن المعجون   (٣)
بالماء النجس بناًء على نجاســته ويطهر بالغســل ظاهره دون باطنه علــى الجديد األصح. 

الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٠٢/٣٧.
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ال يصلــى عليه جاز، وعليه أيًضا األولى إســقاطهما بــل الواجب إذ ال وجه 
الســتناد الزيادة في المســجد وإرادة كبره على هذا الخالف، وال على أحد 

وجهي مثاره، وال على أظهرية كون المسجد ببناء(١).

���+�� ]��kذ ا��GH٣٥٨  ا 

إذا لم تعرف للمسجد طريق، حكم له بطريق بالثمن، من أقرب المواضع 
إليه. والثمــن قيل: يكون في بيت مــال اهللا، وطريق المســجد قيل: ذراعان، 

وقيل: ثالثة أذرع، وإن كان للمسجد مال، أدى الثمن من ماله، على قول(٢).

ا�
��دة #�� أو إ.ال��(٣)  ٣٥٩  �9م ا�+��� ��,� 

إن أسس مسجد ثم أريد الزيادة فيه، أو كان صغيًرا وأريد كبره جاز، وإن 
بهدمه كله وإن للمحراب، كما هدم المسجد الدائر بالكعبة كله ووسع كما هو 
اآلن، وهو القول الصحيح، وقيل: يجوز هدمه للزيادة من خلف ال هدمه من 

شرح النيل ٢٤١/٥ ـ ٢٤٢.  (١)
منهج الطالبين ١٢/٧.  (٢)

قال الزركشــي: إذا تعطل المســجد بتفرق الناس عن البلد أو خرابها أو بخراب المسجد فال   (٣)
يعود مملــوًكا وال يجوز بيعــه بحال وال التصرف فيــه، كما لو أعتق عبًدا ثــم زمن ال يعود 
مملوًكا، ثم إن خيف أن تنقضه الشــياطين، نقض وحفــظ، وإن رأى القاضي أن يبني بنقضه 
مسجًدا آخر، قال القاضي وابن الصباغ والمتولي: يجوز، وقال المتولي: األولى أن ينقل إلى 
أقرب الجهات إليه، فإن نقل إلى البعيد جاز، وال يصرف النقض إلى غير المسجد كالرباطات 
والقناطر واآلبار، كما ال يجوز عكســه، ألن الوقــف الزم، وقد دعت الضــرورة إلى تبديل 
المحل دون، وقال القرطبي: ال يجوز نقض المسجد وال بيعه وال تعطيله وإن خربت المحلة.

وإذا تعطلت منافع المســجد بخراب أو غيره كخشــب تشعث وخيف ســقوطه ولم يوجد 
ما يعمر به فيباع ويصرف ثمنه فــي مثله أو بعض مثله نص عليه أحمــد، قال: إذا كان في 
المســجد خشــبات لها قيمة جاز بيعها وصرف ثمنها عليه، وقال يحول المسجد خوًفا من 

اللصوص، وإذا كان موضعه قذًرا. الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٢٨/٣٧.
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غير خلفه، وقيل: يجوز من كل جانب إال أمامه، وقيل: إال محرابه، وال يجوز 
الهدم بقصد نقصان المسجد.

وجاز تجديد الحيطان إن ضعفت وخيف ســقوطها، وجاز هدمه لصالح 
ولو بناه غير هادمه، وال تباعة عليه، وال يجوز هدمه لفساده فيتبع به ولو بناه 
غيره بعده، ويعطي ما لزمه بهدمــه لقائمه إن كان أميًنا، ويجعل في مصالحه، 
وإن بناه أحد علــى نية الهادم أو بأمر الهادم أجزأ الهــادم، وإن انهدم يوًما أو 

ضعف فبناه أو قواه بمثل ما لزمه من الفساد برئ(١).

�JS3و ��ا�+� ��a E#٣٦٠  ر 

يجوز رفع سقف المسجد، قيل: وخفضه على قدر ما أمكنهم، والواضح 
أنه ال يجوز خفضه ألنه نقصان منه.

وذكر الحاج يوســف في ترتيب لقط ما نصه: وسألته عن جدار المسجد 
يريد أن ينهدم، هل يهدم ويصلح؟ قال: حتى ينهدم ويبنى.

وفي التاج عن أبي عبــد اهللا: ال أرى نقضها يعني المســاجد وهي قائمة 
لتجدد أفضل مما هي، ألني ال آمن أن يحدث ما يحدث قبل تمامها.

وعن أبي الحواري: ال بأس بنقضها لتجدد أحســن منها، وإن زالت قبلة 
مسجد عن القبلة جاز نقضه واستقباله بل وجبا.

وفيه عن أبي الحســن: أنه ال ينقص من المســاجد وجاز توسيعه، وقيل: 
يجعل لها أصلح من ذلك، وأن ترفع الصرحة، واختلف في غماء المساجد إذا 
قصر، ورأى الجماعة رفعه أصلح، فقيل: يجوز، وقيل: ال إال إن كان من مال 

من أراد الزيادة فيه(٢).

شرح النيل ٢٤٢/٥، منهج الطالبين ١٣/٧، ١٨، اإليضاح ٦٣٢/٢.  (١)
شرح النيل ٢٤٢/٥ ـ ٢٤٣، منهج الطالبين ١٦/٧، ١٨.  (٢)
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 ٣٦١  ز��دة ا�+��� �D� 6#ء ا�+��� /� /���

من زاد في مســجد من ماله ال من مال المســجد، فقيــل: يجوز ويكون 
إصالح الزيادة من مال محدثها أو مال قائم باإلصالح، ال من مال المســجد، 
ومن أوصى لمســجد بوصية أو أعطــاه عطية بعد أن زيد فيه تشــارك األول 

والزيادة فيها، وال يعمر بالمال القديم إال القديم منه.

وعن أبي عبد اهللا: ال يغير المسجد عن أساسه وال عن موضعه، وال يعمر 
بعضه ويخرب بعضــه، وإن قصر بابه جــاز أن يرفع ويضيق إن كان واســًعا 
كعكسه، واســتحب بعض أن يترك بحاله إال إن كان تركه يضر أحًدا، وقيل: 
ال يــزاد في بنائــه وال ينقــص إال إن كان صالًحا له وال يصنــع ذلك لترفيه 
العمار، وقيل: إذا أغمي عليه بجريد فأرادوا كســره ويبنــى فيه بنقض ورأوه 

أصلح جاز، ويعطى كراؤه من ماله(١).

���� ٣٦٢  /� ���C #6 ا�+��� �+,

يجعل عند بنائه وبعد بنائه في حيطانه وعمده أوتاد ليعلق بها قربة ماء أو 
نحوها، وأعواد بين عمده، وكوات وإن غير نافذات لصالحه، وصالح عماره، 
مثل أن يجعل فيهن مصابيح وال ســّيما إن كانت نافذات، فإن النافذة للضوء 

ورؤية الفجر والغروب ونحو ذلك أولى وأعظم منفعة.

وفي «التاج»: ال بأس أن يوتد في جدار المسجد وتد لقربة ماء لعماره إن 
كان ال يضر المصلين وال يتولد منه ضر على المسجد ولو لم يسبق، وتنصب 
فيه خشــبة ويعلق الحبل فــي جذعه للمحجــن وأن تحفر في جــداره كوة 

للسراج(٢).

شرح النيل ٢٤٣/٥ ـ ٢٤٤، منهج الطالبين ١٨/٧.  (١)
شرح النيل ٢٤٤/٥، اإليضاح ٦٣٢/٢، ٥/٣.  (٢)



269حق المسجد

���F #6 ا�+���tو c#اDا�  ��#  ٣٦٣ 

جاز غلق نافذة، وفتحها عند بنائه وبعده؛ ألن ذلك كله بحسب المصلحة، 
وقد جاز إزالة الحائط كله لمصلحة المســجد فكيف ال يجــوز إحداث كوة 
نافذة أو غير نافــذة وإغالق نافذة وفتح غير نافــذة والمصلحة ال تدفع؟ وأما 
قول «الديوان»: وال يحدثوا فيه كوة لم تنفذ كاإليضاح فيحمل على ما إذا لم 
يحتج إليها إال لتزيين أو منفعة قليلة مســتغنى عنها، أما إن لم يســتغن عنها 
ككوة المصبــاح فجائزة، واحترز عــن النافذة، فإن مصلحتهــا كثيرة متبادرة 
كضوء في مكان مظلم من المســجد يتصادم فيه، أو يخــاف من دابة فيه، أو 
يتعب في ظلمته، أو ال يدري فيه من ال يعتاده جهة القبلة، أو كضوء للمسجد 
كله أو بعضــه بالكوة النافذة، وكإدخــال ريح به للصيف، فإن ضرت شــتاء 
أغلقت بشــيء أو ببنــاء فتفتــح أيًضا صيًفــا، وهكذا تغلق وتفتح بحســب 

المصلحة، وكل ما ال بّد منه مما فيه صالح ألهل المسجد فال بأس به(١).

 ٣٦٤  C�N ا���� #6 ا�+��� ����Dء

يجعل الستر فيه عند بنائه للنساء من مال المسجد، وحدوثه بعده في آخر صفوفه 
من غير مال المسجد، وإن كان الســتر من صالح المسجد، واألولى أن يبنى من مال 

المسجد إذا بني من أول على أنه من المسجد، أو يعطين من الصفوف األواخر(٢).

r!وا�� ���+�� K� ٣٦٥  ا�
��دة /� ا�+,

يــزاد إلى المســجد من مصلــى بتجديد أصل وأســاس، وال يــزاد منه 
للمصلى، واختلف في الصحن، فبعض يحكم عليه بأنه كمســجد، ومع هذا 

شرح النيل ٢٤٤/٥ ـ ٢٤٥.  (١)
شرح النيل ٢٤٥/٥.  (٢)
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فال يجوز أن يزاد إليه من المســجد إنما يزاد من غير المسجد للمسجد ال من 
مســجد آلخر، فضًال عن أن يزاد منه إلى صحن ألنه أولــى من الصحن ولو 
حكم هــذا البعض الصحن بحكم المســجد، ويزاد منه إلى المســجد، وفي 
عبارة بعضهم ما يدل على أن المصلى اسم للصحن ونحوه مما جعل للصالة، 

وليس بمسجد(١).


م ��ق ا�+����H K�/  ٣٦٦ 

ال تلزم حقوق المسجد، ولو تم بناؤه وتسقيفه حتى تجعل له عتبة أعلى، 
وإن جعل له البــاب والعتبة أوًال قبل تدويره أو بعــد تدويره، وقيل: بنائه، أو 
بني الباب والعتبة قبل كل شــيء منه على اإلطــالق، فالظاهر لزوم الحقوق 

ألنهما العلة في لزوم الحقوق إذ لم تلزم حين بني.

وكذا إن هدم المسجد حتى زالت العتبة فال تلزم حقوقه، وإن هدم وبقيت 
عتبته لزمت حقوقه ما بقيت العتبة، ولو زالت جدرة من أصلها وسقوفها، ألنه 
لما لم تكن له العتبة كانت حقوقه مستندة للعتبة فهي باقية ما بقيت العتبة من 

باب دوران العلة والمعلول.

وقيل: تلزم حقوقه إذا أسس ودور، ولو لم يجعل الباب له وال العتبة، 
سواء أريد جعلهما له أم ال، ففي بيوت المقابر في بلدنا ونحوه خالف إذ 
لم يكن لها بــاب، فقيل: مســاجد، وقيــل: ال، وتســقط إذا أزيل ذلك 
التأسيس والتدوير ولو أزيل بعض األســاس فقط إذا أزيل من أصله ولو 
بقي الباب والعتبة والجدر والســقوف، فإن رد ما أزيل على نية المسجد 

رجعت حقوقه(٢).

شرح النيل ٢٤٥/٥.  (١)
شرح النيل ٢٤٥/٥ ـ ٢٤٦، معارج اآلمال ٢٥٢/٢، اإليضاح ٦٣٣/٢.  (٢)
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�� ا�+���(١)�
H  ٣٦٧ 

ال يزين وإن بشرافات، والشرافة ستر ُيبنى في الجدار، ورخص فيها على 
أركانه، وجــوزت إن خيف الظلمة، والمســاجد بيوت اهللا فــي أرضه، بنيت 
باألمانة، وشــرفت بالكرامة، وزينتها نظافتها، وتعظيمها ذكر اهللا فيها، وروي: 
«ما ساء قوم قط إال زخرفوا مســاجدهم كما زخرفت اليهود والنصارى بيعهم 
وكنائسهم»(٢)، وال يزين المســجد بحمرة أو صفرة أو غيرهما من األول، وال 

ذهب الحنفية إلى أنه ال بأس بنقش المســجد خال محرابه فإنه يكــره ألنه يلهي المصلي،   (١)
وكرهــوا التكلف بدقائــق النقوش ونحوهــا خصوًصا في جــدار القبلة، وقيــل: يكره في 
المحراب دون السقف وظاهره أن المراد بالمحراب جدار القبلة، والمراد بالنقش هنا ما كان 
بالجص وماء الذهــب لو كان بمال الناقش، أما لو كان من مــال الوقف فهو حرام ويضمن 
متوليه لو فعله، وإن اجتمعت أموال المسجد وخاف المتولي الضياع بطمع الظلمة ال بأس 

به حينئذ.
وليس بمستحسن كتابة القرآن على المحاريب والجدران مما يخاف من سقوط الكتابة وأن 
توطأ، وال يجوز للقيم شــراء المصليات لتعليقها باألســاطين ويجوز للصالة عليها، ولكن 

ال تعلق باألساطين وال يجوز إعارتها لمسجد آخر.
وكره المالكية تزويق حيطان المســجد وســقفه وخشبه والســاتر بالذهب والفضة إذا كان 
بحيث يشــغل المصلي وإال فال، كما يكره كذلــك عندهم تزويق القبلــة بالذهب وغيره، 
وكذلك الكتابة فيها، وأما إتقان المســجد بالبناء والتجصيص فمندوب وعند الشافعية: قال 
الزركشي: يكره نقش المسجد، وال شــك أنه ال يجوز صرف غلة ما وقف على عمارته في 
ذلك، وعبارة القاضي الحسين: ال يجوز صرفها إلى التجصيص والتزويق، وقد روي أن ابن 
مسعود ƒ مر بمســجد مزخرف فقال: لعن اهللا من زخرفه، أو قال: لعن اهللا من فعل هذا، 

المساكين أحوج من األساطين.
ويكره أن يكتب في قبلة المســجد آية من القرآن أو شــيًئا منه قاله مالــك، وجوزه بعض 
العلماء وقال: ال بأس به، وقال الزركشــي: وفي تحلية المســاجد بالذهب والفضة وتعليق 

قناديلها وجهان، أصحهما: التحريم فإنه لم ينقل عن السلف.
والثاني: الجواز كما يجوز ســتر الكعبة بالديباج، ويحل الحرير إللباس الكعبة. الموسوعة 

الفقهية الكويتية ٢٠٤/٣٧ ـ ٢٠٦.
سنن ابن ماجه، كتاب: المساجد والجماعات، باب: تشييد المساجد ح: ٧٤١.  (٢)
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بالنقــش وال بالســتور وال بالفــراش المزخرفــة، وقيل: يجــوز ذلك كله، 
ــا»(١)؛ أي  والصحيــح األول، ففي الحديــث: «أمرنا أن نبني المســاجد جم

ال شرافة فيها(٢).

وال تجعل التصاوير في المســجد، وإن كانت صــورة ذاهبة الرأس فال 
بأس بها(٣).

قال ابن بركة: ال يجوز أن يكتب في قبلة المســجد شــيء من اآلي أو 
من المواعظ وال يجعل فيه تصاوير وال بأس، قيل: بصورة ذاهبة الرأس قاله 

في «التاج»(٤).

 ٣٦٨  /� ال ��ز #6 �[ ا�+���

ال يحفر فيه غار لخوف، وجاز بناء مقصورة فيــه خوًفا على اإلمام، وال 
يصح بناؤه لغاصب في أرض غصبها فليس بمســجد، ولــو أباح له أصحابه 
بعد؛ ألنه أسســه على الغصب قبل أن يبيحوا له، وجــاز في أرض ابنه إن لم 
يبلغ، أو بلغ بضمان العوض للطفل والبالغ، وقيل: ال مطلًقا، وقيل: ال إن لم 

يبلغ، وقيل: ال إن بلغ(٥).

 ٣٦٩  ا��+�ع #6 ا�+���

ال يجوز ألحد أن يجامع زوجته في المســجد، وال يحدث فيه الجنابة، 

مصنف ابن أبي شيبة، كتاب: الصالة، باب: في زينة المساجد وما جاء فيها، ح: ٣١٦٥.  (١)
شــرح النيل ٢٤٧/٥، منهج الطالبين ١٣/٧، معارج اآلمال ٢٥٣/٢، موســوعة الفتاوى للشيخ   (٢)

الخليلي ٢٧٦/٤، اإليضاح ٦٣٣/٢.
منهج الطالبين ١٤/٧.  (٣)

شرح النيل ٢٤٧/٥، منهج الطالبين ١٣/٧.  (٤)
شرح النيل ٢٤٨/٥.  (٥)
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ومن أجنب في المســجد، فقيل: إنه إذا انتبه يســحب ثوبه الطاهر، ويمشي 
عليه ويخرج(١).

$�,A/ #6 أرض ��ء ا�+��D�  ٣٧٠ 

من بنى مسجًدا في أرض لقوم ومات جازت فيه الصالة على قول، وعلى 
من أخذه قيمة الموضع ألهله والرم ال هبة فيه، فإن ذهب المحدث فاألكثر أن 
المســجد ال يهدم، وجازت فيه الصالة، والهبة ال تصح، وعليه الضمان، فإن 
وهب أهل الرم كلهم وال يتيم فيهم وال غائب وال طفل وجعلوه هللا فال شــيء 
لهم على الباني، والهبة فيه ال تثبت، ومن اغتصب أرًضا وبنى فيها مســجًدا 
فال يثاب، وال تجوز صالتــه فيه، وفي صالة غيره خــالف، ولرب األرض، 
قيل: هدمــه واالنتفاع بها، وقيــل: يرجع على المتعــدي بقيمتها وال يهدمه، 

وقيل: له شراؤها(٢).

$D�ا��Dس #�� /�ة /�  6�,� ٣٧١  /� �KD /��ً�ا �

من بنى المسجد بأرضه ليصلي فيه الناس مدة معلومة ثم يتصرف فيه بما 
أراد فيصير مســجًدا أبًدا، وال ينفعه توقيته، وكذا فــي «الديوان» ونصه: ومن 
اشترى أرًضا شــراء انفســاخ فبنى فيها مســجًدا ثم علم بعد ذلك أن شراءه 

انفسخ فليغرم عوض ذلك المكان أو قيمته ويكون مسجًدا.

ومن اشــترى أرًضا فبنى فيها مسجًدا فاســتحقت تلك األرض فهو مسجد، 
ومن بنى مســجًدا في أرضه ليصلي فيه الناس إلى مدة معلومة فذلك مســجد، 
فهذا يدل منهم أنه ال ينفعه استثناؤه ألن ما هو مسجد ال ينتقل أن يكون مسجًدا.

منهج الطالبين ٢٣/٧.  (١)
شرح النيل ٢٤٨/٥، منهج الطالبين ١٥/٧، اإليضاح ٦٣٢/٢.  (٢)
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ووجه عدم تأثير االستثناء أنه سماه مسجًدا وعناه مسجًدا عند إرادة بنائه، 
والمسجد حكمه لألبد فلم ينفعه تخصيصه(١).

(٢)���� ٣٧٢  /� �KD /��ً�ا �� و��

من بنى مســجًدا في داره له ولعياله ومن يصلي معه فله أن ينتفع بظهره 
ويبني فوقه ما شاء من غرف أو ســتور وغيرهما إن كان يدور عليه باب داره، 
أو بحيث ال ســبيل إليه إال بإذنه وال طريق له وال باب من مباح منه الدخول 
لكل من أراده إليــه، وكان البناء من مال الباني أو مــال معينه على أنه له أو 
لعياله، وقيل: إذا سماه مســجًدا وأراد به اهللا فال ينتفع به لما ال يجوز االنتفاع 
به من المساجد، وكذا إن عمل في بستانه أو منزله مصلى وأراد أن يحوله فإن 

كان ملًكا واتخذه لنفسه فله أن يخرب غيره ويعمره(٣).

شرح النيل ٢٤٩/٥، اإليضاح ٦٣٤/٢.  (١)
أجاز المالكية اتخاذ منزل للسكن فيه تحت المسجد ولم يجيزوا اتخاذه فوقه، وقال الحنابلة   (٢)
ـ كما نقل ابن مفلح عن المســتوعب ـ إن جعل أسفل بيته مســجًدا لم ينتفع بسطحه، وإن 
جعل سطحه مسجًدا انتفع بأسفله، نص عليه، وقال أحمد: ألن السطح ال يحتاج إلى أسفل.
ويقول الحنفية: إذا جعل السفل مسجًدا وعلى ظهره مســكن فهو مسجد ألن المسجد مما 
يتأبد وذلك يتحقق في السفل دون العلو، وعن محمد على عكس هذا ألن المسجد معظم، 
وإذا كان فوقه مسكن أو مستغل يتعذر تعظيمه، وعن أبي يوسف أنه جوز في الوجهين حين 
قدم بغداد ورأى ضيق المنازل فكأنه اعتبر الضرورة، وعن محمد أنه حين دخل الري أجاز 

ذلك كله.
وروي عن أبي حنيفة أنه إذا جعل السفل مســجًدا دون العلو جاز ألنه يتأبد بخالف العلو، 

قال ابن عابدين: لو جعل تحته سرداًبا لمصالحه جاز.
ونقل الزركشي عن مالك أنه كره أن يبني مسجًدا ويتخذ فوقه مسكًنا يسكن فيه بأهله، قال 
الزركشــي: وفي فتاوى البغــوي ما يقتضي منع مكــث الجنب فيه؛ ألنه جعــل ذلك هواء 

المسجد وهواء المسجد حكمه حكم المسجد. الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٠١/٣٧ ـ ٢٠٢.
شرح النيل ٢٥٠/٥، منهج الطالبين ٢٠/٧.  (٣)
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��+��� ا�+�A� �F��9األرض و E��  ٣٧٣ 

يحرم بيع األرض وهبتها لمخالف ككتابي وغيره من المشــركين؛ لبناء 
مسجد، أو كنيســة، أو بيعة إال إن قهروه على البيع أو الهبة بالقتل أو بالضر 
في البدن فله أن يبيعها أو يهبها لهم، وكذا إن قهره غيرهم لهم، فكما يجوز له 
اإلشــراك لفًظا ال اعتقــاًدا بالقهر، يجوز لــه بيعها علــى أن يجعلوها كذلك 
بالقهر، وكما يجوز له التبري من اإلســالم وأهله وتولي الكفر وأهله بالقهر، 
فإن غاية ما يعمل فيها اإلشــراك وإهانة اإلسالم، وقد جاز التقية بذلك مع أن 
إعطاءه لهم مداراة بالمال وهي جائزة، وإن بــاع أو وهب لهم ولم يعلم أنهم 
يبنون فيه ذلــك فال عليه، والظاهــر أن إعطاءها أجرة أو أرًشــا أو مكاتبة أو 

صداًقا أو غير ذلك مع علمه أنها مطلوبة لبناء ذلك ال يجوز(١).

5ا�6 ا�+��� ��+���� �/ K� ٣٧٤  ��Dء ا�+,

ُيبنى للمســجد مصلى من نواحيه من غير ماله، وفي «التاج»: وإن كانت 
صرحة مســجد ال جدار عليها تمنــع الدواب، وله دراهــم تفضل عن عمارة 
ما هو عامر فال بأس أن يعمر بها ما خرب منه إن كان أصلح لعمارته، وصح 
أنه منه وصرحة المســجد منه، فإن كان حوله خراب وفيــه دالئل بقايا عمارة 
تدل على أنه كان صرًحا، فإذا كان منه فعمارتــه من ماله إن رأى القائم به أنه 
أصلح له، وما لم يصح أنه منــه وإنما قصد به زيادة فيه فــال إال إن كان فيه 
فضل عن ذلك وكان أصلح، وإن كان في الصرحة الخربة تراب نظر األصلح 
للمســجد من تســويته فيه أو إخراجه منه، وجاز أن يجعل لــه من ماله على 
صرحه أبواًبــا تمنع الدواب والصبيــان إن كان أصلح لــه، وإن كان صالًحا 

للعمار فهو عليهم دون مالهم(٢).

شرح النيل ٢٥١/٥.  (١)
شرح النيل ٢٥١/٥ ـ ٢٥٢.  (٢)
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والمسجد إذا كانت له صرحة مهجورة ال جدار عليها، يمنع الدواب وله 
دراهم تفضل عن عمارة ما هو عامر، فال بــأس بعمارة ما خرب منه، إذا كان 

في النظر أصلح لعمارة المسجد، إذا صح أنه من المسجد.

وصرحة المسجد من المســجد، فإن كان حول المسجد مواضع خراب، 
وفيه دالئــل بقايا عمارة، تدل علــى أنه كان صرًحا، فإذا كان من المســجد، 

كانت عمارته من مال المسجد، إذا رأى القائم أنه أصلح للمسجد.

وما لم يصح أنه من المســجد، وإنما يراد به زيادة فيه فال، إال أن يكون 
فيه فضل عن ذلك كله، وكان ذلك أصلح، كان ذلك جائًزا، فإذا كان في هذه 
الصرحة الخراب تراب، فينظر ما هو أصلح للمســجد، من تسوية التراب أو 

إخراجه(١).

�� إ.ال�����ً� #6 ا�+��� #�y ��#٣٧٥  /� أ 

من أفســد شيًئا في المســجد ومثله مصاله، ســواء كان عمًدا أو خطأ 
فعليه إصالحه، ولو كان مال اهللا؛ لوجوب اإلصالح على المفســد، وألنه 
أيًضا مال لمخلوق وللمخلوق فيه حق، أال ترى أنه ال يصلي فيه غير أهل 
المنزل جماعة إال بإذنهم، وإنما يصلحه بمثل ما أفسد ال بغيره، إال إن كان 
أقوى فما أفســد من طين أصلحه بطين مثله، وما أفسده من جص أصلحه 
بجص مثله، وحيث أفسد فما أفســده في جدار أصلحه في موضعه بعينه، 
وكذا في سقف وأرض وباب ونحو ذلك، وإن لم يصل لنفس الموضع أو 
وجده مصلًحا أصلح في مثله، فإن كان في جدار ففي الجدار أو في سقف 
ففي السقف، وهكذا. وإن لم يجد أصلح في غير النوع، مثل أن يفسد في 
ســقف ويصلح في جدار والعكس، ويقدم أيًضا التقارب كطين في سقف 

منهج الطالبين ١٥/٧.  (١)
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وطين في أرض، وخشبة في باب وخشــبة في باب، وإن فعل غير ما لزمه 
وقد استطاع الوصول لما لزمه أعاد، وإذا كان إصالحه ناقًصا زاد ما نقص، 
ولو ســاوى ما كان قبل أن يفســد مثل ما إذا كان الرقع أسرع للنقض من 
أصله المعوض عنه، وكذلك إذا أصلح في مسجد غير المسجد الذي أفسد 

فيه فإنما يصلح في نوع موضع اإلفساد وبنوع ما أفسد(١).

��هA� ���+٣٧٦    إ.الح /� أ#��ه #6 ا�

من أفســد شــيًئا في المســجد يجزيه إصالحه بغيره إن كان أميًنا بأمره 
ورخص بكل من صدقه مطلًقــا، إذا قال: أصلحته، وقولــه: مطلًقا، كالتوكيد 
بقوله: بكل من صدقه، وأما األمين فإذا تحمل إصالحــه أو أنعم لك به فقد 
تخلصت، وال يلزمه سؤاله هل أصلحته بخالف غير األمين فال بد من سؤاله، 

وقيل: ال إال إن قال: أصلحت.

وقيل: ال يجزي من أفسد فيه أن يصلح فيه ما أفسد، بل يقوم عليه الفساد 
ويعطي قيمته لقائم المســجد األمين وإن لزمه ضمان للمسجد فاستعمل في 

خدمته أجيًرا بقدر ما لزمه فيه أجزأه، وإن أبرأه األجير برئ.

وفي ترتيب لقط للعالمة الحاج يوســف: وســألته عمن فتت شــيًئا من 
حيطان المســجد، قال: ال بأس إن لم يتعمد، وينبغــي حمل اللقط المذكورة 
على ما ال قيمة له وال تحاســب بين الناس على مثله، وال ضمان على مفسد 
في شيء بما جعل له ذلك الشيء إن لم يقصر في عمله، كفساد حصير مسجد 

بقعوده(٢).

شرح النيل ٢٥٣/٥ ـ ٢٥٤، اإليضاح ٦٣٤/٢.  (١)
شرح النيل ٢٥٤/٥، اإليضاح ٦٣٥/٦، جوابات السالمي ٥٨٢/١ ـ ٥٨٣.  (٢)
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��ًَ� ٣٧٧  /� و�N /� أ#��ه #6 ا�+��� ُ/,

إن وجد فســاده ُمصَلًحا لزمه إصالح مثله في ذلك المسجد، وإن أصلحه 
مصلحه بأجرة وثمن وأعطاه ذلك أبــرأه، وإال غرم قيمته لقائمه إن كان أميًنا، 
ويبرأ ولو لــم يعلم بجعله في مصالحه، وإال يكن أميًنــا فال يبرأ حتى يجعله 
ذلك القائم أو يجعله هو في مصالحه، وقيل: يجزيه إن كان أميًنا في المال أو 
صدقه ولو لم يعلم هل جعله في مصالح المسجد، وإن وجد فساده قد أصلحه 
أحد كفاية عنه أجزاه إذا علــم أنه أصلحه عوًضا عنه، وكذا إن تشــاكل عليه 
موضع فســاده أصلح موضًعا مثله فيه، وإن لم يعلم كم فســاده أصلح حتى 
ال يشك، وإن لم يجد موضًعا غرم كذلك للقائم على ما مر، وإن أصلح فساده 
ابنه أو عبده أو أصلحه أحد له أجزاه، وإن ســلم ما لزمه إلى قائم المســجد 
بــرئ إن كان متولى ولو تلف قبل أن يجعله في بعــض مواقفه، وإن لم يجد 
قائًما متولى أعطاه ثالثة رجال متولين، ويجزي اثنان، ورخص في واحد؛ وال 
يجزي غيــر المتولى إال إن جاء، وقــال: إنه قد صرفه فــي موضعه وصدقه، 

وقيل: ال مطلًقا إال إن شاهده أو شهد له أمينان.

ومن عليه ضمان لمسجد وســلم قيمته إلى ثقة ورده إليه بعد أن قبضه له 
فإنه بيده كاألمانة، ومن أفســد في حصيره أصلحه وأجزاه، وإن أتلف حصيًرا 
بجملته جعل آخر في المسجد بدله وراقبه حتى يفنى، وقيل: ال مراقبة عليه، 

وقيل: ال يجزيه في شيء من ذلك إال الغرم لقائمه(١).

��# �ً��y ��#+� أ� ��ا�+� C9أ C���H  ٣٧٨ 

ال يجزيه تحليل أهله وإن كانوا هــم البانين له؛ ألنه مال اهللا وبيت اهللا إال 
إن بناه لنفسه وعياله فقط أو نحوهم، وجعله في داره أو بحيث ال سبيل ألحد 

شرح النيل ٢٥٥/٥.  (١)
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إليه إال بإذنه فتجزي محاللته، وكذا إذا جعله مســجًدا إلى مدة مخصوصة إذا 
قلنا بإثباته على المدة فقط.

وفي الديوان: وإن جعله أهل المســجد في حل من ذلك فال يجزيه 
ذلك ولو كانوا هم الذين بنوه، ومنهــم من يرخص إن جعله من بناه في 

حل(١).

��ً� #6 ا�+��� }� ا�F5م ا�+���y ��#٣٧٩  /� أ 

يصلح مثل فســاده في غيره إن انهــدم، الظاهر أنــه إن كان ُيبنى بعد 
انهدامه ال يكفيــه أن يصلح في غيره، بل يبني فيه إذا شــرعوا في بنائه أو 
يعطي قيمة فســاده في بنائه أو يعطيها قائًما به، والمراد إن انهدم وتعطل، 
وإن بقي موضع لم يهدم زاد إليه ما لزمه بحيــث يكون صالًحا، أو حيل 
دونه، ويزال الضمان ببدل، وإن تشــاكل المسجد الذي أفسد فيه بغيره من 
مســجد أو مســجدين فصاعًدا احتاط باإلصالح فيهمــا أو فيهن، وأجاز 
بعضهم اإلصالح في واحد، ألن المساجد مخرجة من ملك الناس إلى اهللا، 
وإن كان يتوصل إلى اإلصالح في الكل ولم تتشــاكل عليه، والمختار أنه 
ال يجزي اإلصالح إال في المســجد الذي أصلح فيــه ما أمكن، أو أمكن 
اإلعطاء لقائمــه األمين، أو رجي أن يعمر بعد انهدام، وكون المســاجد هللا 
ال يلزم منه جواز اإلصالح في غير الذي أفســد فيه، ألن كل مسجد وقف 
من صاحبه على حدة ال يقبل التغيير واإلفساد في سائر األوقاف واإلصالح 
فيها أو فــي مثلها بنوع ما أفســد أو مثله، وفي النوع الذي أفســد وغيره، 

كاإلفساد واإلصالح في المسجد(٢).

شرح النيل ٢٥٦/٥.  (١)
شرح النيل ٢٥٦/٥ ـ ٢٥٧.  (٢)
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��+�F� أو  ��S& أو CN%�� ا�� ��٣٨٠  إذا أ#�� #6 ا�+� 

إن أفسد المسجد عبد الرجل أو طفله أو بهيمته لزمه إصالحه من ماله 
إن علم به، وإن لم يعلم به فال ضمان عليــه وال إثم إن لم يفرط ويضيع، 
وهكذا في كل ما أفســده عبده أو دابته، وكذلك ما أفســده ماله كنخلة أو 
حائط بوقوعه يلزمه إن تقدم إليه أو علم بأنه مشرف على الوقوع وتوانى، 
وال يلزمه في الحكم إال إن تقدم إليه، وقيل: يخرج من حســناته ما أفسده 
عبده أو طفله أو بهيمته ولو لم يعلم، ومن مال طفله إن كان المفســد هو 
الطفل، فإن بلغ قبل إصالحه لزمه هــو دون أبيه، وقيل: يؤخذ في الحكم 
أبوه، وقيل: من شــاؤوا منه أو من ابنه، وأما العبد إن أعتقه قبله فقد لزمه 
ما دون رقبته، أي: قيمته، ومــا دونها في الحكم، وفيما بينه وبين اهللا، وإن 
أمره لزمه كل ما أفسدوا ولو أكثر من قيمته، وقيل: ال يلزم اإلنسان ما فعله 

في طفوليته ولو لم ينسه(١).

إذا أ#�� ا�+��� ا����  
م �� �/  ٣٨١ 

يلزم العبد ما يساوي رقبته وما دونها فيما بينه وبين اهللا؛ ألنه مكلف بالغ 
عاقل، ولكن إن أدى سيده عنه أجزأه، وكذا إن مات العبد أو أخرجه من ملكه 
ال يلزمه إال قيمــة رقبته، والباقي تباعة على العبد مات بهــا أو يتبع بها ليوم 

عتق، وسواء في ذلك المسجد وغيره.

وفي ضمانات الديوان: أن جنايات العبد كلها على سيده فيما يقابل رقبته 
إال ما جعله فيه فأفسد فيه أكثر من رقبته فسيده ضامن لذلك.

وقيل: يلزم السيد كل ما فعله عبده ولو أكثر من رقبته، وال يلزمه ما على 

شرح النيل ٢٥٧/٥ ـ ٢٥٨، اإليضاح ٦٣٥/٢.  (١)
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العبد من المعاملة بغيــر إذنه، ويلزمــه الصداق من حينه إن تــزوج أو زنى 
بالتعدية بال إذنه إن كان مثل رقبته(١).

�K ا�+���% �� ٣٨٢  ���DNت األ&�Sل وا�+��5

جنايات األطفال والمجانين الذين تجننوا في طفوليتهم على آبائهم، وإذا 
كانت جنايتهم في األنفس وما دونها فليس على آبائهم إال ما دون ثلث الدية، 
والثلث وما فوقه علــى عواقلهم، فإن كان لهم مال فــإن آباءهم يعطونها من 
أموالهم، وإن لم يكن لهم مال فمن مال آبائهم، وإن أمروهم بتلف األموال أو 
األنفس وما دونهــا من الجراحــات وغيرها فعلــى آبائهم ذلــك كله، وكل 
ما جعلوهم فيه فأفســدوه بغير أمرهم أو بتضييع منهم فمــن مالهم، وإن لم 

يكن فمن مال آبائهم.

ومن تجنن بعد بلوغ جنايته في المال كلهــا في ماله، وكذا الجناية في 
النفس ما دون الثلث، وإن لــم يكن له مال فدين عليــه، والثلث فما فوقه 

على العاقلة(٢).

وفي رياض األحكام أنه قيل: ال شــيء على أبي الطفل فيما أفسد إن لم 
يكن للطفل مال، وال شــيء على ابن األم الطفــل إن كان معدًما، ومن أعتق 
طفًال فال يضمن ما أفســده إن كان معدًما أيًضا، وضمن ما أفسده في األنفس 

إن كان أقل من ثلث الدية، وقيل: ال(٣).

وقيل في فساد مواليه األطفال والمجانين أن يكون عليه مثل أطفاله، قال: 
وأما ما أفســد الطفل في حال طفوليته فبلغ فاستمســك به علــى ذلك ففيه 

شرح النيل ٢٥٨/٥، اإليضاح ٦٣٥/٢.  (١)
شرح النيل ٢٥٨/٥ ـ ٢٥٩.  (٢)

شرح النيل ٢٥٩/٥.  (٣)
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اختالف، منهم مــن يقول: يدرك عليــه ذلك ويبــرأ األب، ومنهم من يقول: 
ال يثبت الحاكم الخصومة في ذلك ولكن يدرك ذلــك على أبيه، قال: وقيل 
في مال المســلم والقرابة كلها: إن جاز عليه فتركه حتى فسد وهو يقدر على 

حفظه من الفساد أن يكون ضامنا له(١).

ان� ٣٨٣  I+�ن /� أ#��ه ا��

ما أفســد حيوان الرجل يلزمه مطلًقا في األمــوال. ويلزمه في األنفس إن 
علم أنه عقور، وإن لم يعلم أزالوا عنه الضمان في المرة األولى، ومن هربت 

عنه دابته لم يلزمه ما أفسدت، وقيل: يلزمه إن أتبعها وهو يصيح.

وذكــر أبو العباس ما نصه: وقــد قيل في الحيــوان أن ال يكون عليه من 
فعلها أكثر من رقبتها(٢).

����ا�  ٣٨٤  I+�ن /� ���Sه 

إن أفســده يتيم أصلحه من ماله خليفته أو قائم بــه ولو أمه، إن كان له 
مال، وإال ســقط عنه؛ أي: عن الخليفة، وكذا القائم بــه باألولى وكان ديًنا 

على اليتيم(٣).

��S��G+� ً�ا�٣٨٥  /� أ#�� /� 

من أفســد بمســجد ولم يدره ألهل وفاق أو خالف، لزمه إصالحه؛ ألن 
األصل في المســجد أن يكون ألهل الحق الذين لم يبدلوا ولم يغيروا، وهذه 
صفة اإلباضّية الوهبية، فإذا جهل اســتصحب األصل، واستصحاب األصل هو 

شرح النيل ٢٥٩/٥.  (١)

شرح النيل ٢٥٩/٥.  (٢)
شرح النيل ٢٥٩/٥ ـ ٢٦٠، اإليضاح ٦٣٥/٢.  (٣)
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الحق إذا عدم الدليل، ال إن علمه ألهل خالف؛ ألن بناءه إبطال لمساجد أهل 
الوفاق، وإهانة لمذهبهــم وديانتهم، فكما ال يبني فيــه الموافق إذا كان ألهل 
الخالف كذلك ال يبني فيه لو أفسد، بل ال يتركون أن يبنوا مسجًدا، وإن ظهر 
ألولي األمر الصالح في تركهــم فال يتركونهم يبنون جامًعا يســتغنون به عن 
المســجد الجامع يوم الجمعة واألعياد، وإن كان ألهل المذهب وغصبه قومنا 
وعمروه فمن أفسد فيه لزمه إصالح فيه، وإن كره فعله ـ أي: اإلفساد في مسجد 
المخالفين ـ وإنما كره لمطلق كونه مســجد إســالم وصالة وقراءة شرعيتين، 
ولمخالفة تفاقم الفتنة، ولكونه مال ناس بني على سمة اإلسالم ولم يبن على 
أمر متفق على تحريمه وال منصوص عليه في القرآن، وإنما يهدم ما بني على 
محرم اتفاًقا كالزنى والخمر، أو ما بناه الموافــق على ما اتفق الموافقون على 
تحريمه، وألن أكثر ما يفعل المخالفون في مســاجدهم هو الطاعة، وما ليس 
يقطع به العذر من الفروع فنعتبر األكثر ونلغي األقل، فإن الحكم لألكثر، وألن 
الشــيء إذا كان لما حل ولما حرم يجــوز تداوله كالحريــر والذهب، فيجوز 
بيعهما ألنهما ولو حرما على الرجل، لكنهما حال للمرأة، وكالزيت واألشــياء 
الطاهرة إذا تنجست، وكآالت اللهو إذا صلحت لغيره فال تفسد إفساًدا يخرجها 
عما حلت له بل إفســاًدا يخرجها عن اللهو بها، ولوال ذلك لحكمنا بهدمها؛ 

ألنهم يسعون في بنيانهم المساجد في خراب مساجد المسلمين(١).

 ٣٨٦  �!� /� أ#�� ا�+��� /��+ً�ا

يكفر من تعمد إفساد مســجد ألهل الوفاق، وكذا إن أحرقه أو أفسد ماًال 
بتعدية، ولو كان ماًال لمخالف أو لمســجده أو لمشــرك ال يحــل ماله، وأما 
كنائس المشركين فيهدم منها ما كان بعد اإلســالم، وكان عمر بن عبد العزيز 

شرح النيل ٢٦٦/٥ ـ ٢٦١.  (١)
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ـ وهللا دره ـ يهدم ما سبق منها وما تأخر، وإذا هدمت كنيسة بغير وجه لم يجز 
إعادتها بإجماع نقله السبكي(١).

 ٣٨٧  �!� /� �D�r ا�+���

يأثم من ينجس المســجد، ولو كان ألهل خالف لحرمته باســم التوحيد 
واإلسالم والقرآن والصالة والذكر، وقيل: يكفر؛ ألن ذلك ظلم فيما ال يملكه 
كمفســد المال، ومقتضى قــول بعض األصحــاب رحمهم اهللا أن مســاجد 
المخالفين مثل الدواميس أنه ال بأس بتنجيســه إذا لم يضر أحد وال بالتعري 
فيه بال رؤية أحد إال ما في تعري اإلنسان وحده، والصواب أنه ال يجوز هدم 
مســاجد المخالفين وال تعمد إفســاد فيها وال إحراقها إال إن تضمن خالفهم 

شرًكا كالروافض والمجسمة قبحهم اهللا(٢).

 ٣٨٨  �!� /� �D�r ا�+��� ا���ام

يكفر بتنجيس المســجد الحرام إن تعمده، وكذا من تعرى فيه كفر، وفي 
غيره من المساجد عصى(٣).

��N���� �/ K ا�+���% $�SD٣٨٩  ا� 

يجعل لحيطانه، وعمده، وسقوفه من مال جعل له، وكذا أرضه وما يجعل 
فيه من أوتاد، وما يجعل بين عمده من خشــب وميزابه، وفي بابه وقفله من 
حديد أو عود قوالن بالبحث دون ترخيص ال لما فيه منفعة ألهله ففيه قوالن 
وترخيًصا ال بحًثا كمصباح وزيت وفتيــل وقلة وزق وحصير، بل يجعل لكل 

شرح النيل ٢٦١/٥.  (١)
شرح النيل ٢٦١/٥ ـ ٢٦٢.  (٢)

شرح النيل ٢٦٢/٥.  (٣)
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واحد مما جعل له، ورخص أن يجعل لمنافع أهله من مال جعل له، وما جعل 
من المال للمســجد فال يشــتروا له هذه المعاني، وما جعل لهذه المعاني فال 
يجعلوه للمسجد ومنهم من يرخص، ولعل ذلك إنما ثبت ألن ما هو مصالح 

ألهل المسجد فهو مصالح للمسجد(١).

CPأل� C�N �+/ ���+ا� K�% $�SD٣٩٠  ا� 

هل يعم المنافع أو المصالح ما جعل ليأكله أهله؟

يقول الشــيخ أطفيش: ال يعمه فــال يرخص فيما جعل لــألكل أن يجعل 
للمســجد أو مصالحه ألن آكليه أحق به وبهم يعمر، ثــم يقول: اطلعت على 
رخصة فيه، والمتبادر من لفظ منفعة أهله ومصلحتهم ما ينتفعون به بال تملك 
فال يرخص أيًضا فيما جعــل للباس أهله، ويدل لذلك قوله تعالى: ﴿ © 
ª» ¬ ® ¯ ° ± ² ﴾ [النحل: ٥]، وقوله تعالى: 
﴿ W V U T S R ﴾ [المؤمنون: ٢١]، وقوله تعالى: ﴿ 5 6 7 
98 : ; ﴾ [يۤــس: ٧٣]، فتعاطفــت في اآليــات المنفعة واألكل 
والشــرب، واألصل في العطف التغاير، واآليات ولو احتملت تعاطف العام 
والخاص لدليل لكن كالم مســألتنا قد قام الدليل على أن المصلحة والمنفعة 

فيه غير األكل والشرب لقوة حق اإلنسان على المسجد(٢).

K�,+�� C�N �/و ���+�� C�N �/  ٣٩١ 

ال يجعل لمصلــى ما جعل لمســجد وعكســه، ورخص فيــه، أي: في 
العكس، والظاهــر أن الرخصــة في الكل حيــث جاء في األثــر: وما جعل 

شرح النيل ٢٦٣/٥، معارج اآلمال ٢٥٤/٢، جوابات السالمي ٥٦٥/١.  (١)
شرح النيل ٢٦٣/٥ ـ ٢٦٤.  (٢)
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للمســجد فال يجعلوه للمصلى، ومــا جعل للمصلى فال يجعلوه للمســجد، 
ومنهم من يرخص.

ويدل على أن الرخصــة في الكل أيًضــا قوله: هل هما يعني المســجد 
والمصلى معنى واحد أو معنيان مختلفــان؟ فإن كونهما معنى واحًدا مقتضاه 
أن ما جعل للمســجد يجوز أن يجعل منه للمصلى، وما جعل للمصلى يجوز 
أن يجعل منه للمســجد، ومقتضى كونهما معنيين أنه ال يجعل ألحدهما مما 
لآلخر فذلك قوالن ثالثهما: أنه يجعل مما للمصلى للمســجد بال عكس كما 

يزاد منه للمسجد بال عكس لقوة المسجد(١).

�H���� ٣٩٢  /� ��KD /� /�ل ا�+��� /� /

يجوز تدويرالمسجد بركائز من بناء أو خشــب من ماله داخًال وخارًجا، 
وتقوية حيطانه ببناء إن رئي صالح في ذلك، وكذا قالوا في «الديوان»، وزادوا 

ما نصه: ويجعلون له سترة فوق سقف المسجد من مال المسجد.

وُتبنى من ماله صومعتــه إن كانت فيه ال إن خرجت عنــه، ولو ببعضها 
وكان الباقي كلها، ولو جعل جدارها المتطرف هو جدار المســجد المتطرف 
في المسجد لكن ما في المسجد منها ُيبنى من مال المسجد، وما كان خارجه 
ال ُيبنى منه، وينبغي أن تبنــى من خلف أو جانب حيث ال يســتدبر المؤذن 
القبلة انحدر منها خارًجا، وذكر بعضهم أن غماء المســجد وصرحته من ماله 
وال نعلم في المنارة شــيًئا؛ والواضح أنها ال ُتبنى من ماله ألنها ليســت مما 

يصلى فيه على أنه مسجد وال كسارية ترفع سقفه(٢).

شرح النيل ٢٦٤/٥ ـ ٢٦٥.  (١)
شرح النيل ٢٦٥/٥ ـ ٢٦٦، اإليضاح ٦٣٦/٢.  (٢)
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ه /� /�ل ا�+��� ز �yاوٴ�� �/  ٣٩٣ 

من أوصى بدراهم تجعل في أمر المســجد فال يشــترى منها حصير وال 
مصلى لإلمام، وقيل: يجوز شــراء دهن الســراج وغيره منها، وإن قال: له أو 
لبنائــه كان للبناء، وإن قال: لصالحه فله ولبنائه، وقيــل: لبنائه وصالح له من 

عمارته.

وأجيز أن يشترى منها قنديل وحصير ودهن، وال يجوز إن قال: لعمارته، 
وقيل: إن قال لعمارته جدد منها ما خرب، وقيــل: إن وقف مال لعمارته فلم 
يهدم جاز أن ينفذ في صالح أبوابه وحصره والسراج ونقل الحصى إليه، ومن 
أوصى له بجرة أو قربة انتفــع بها العمار فيما كانت لــه على وجه جائز من 
ذلك المســجد، وإن وجد ما ينتفعون به فيه من ذلك ولم يعلموا أصله كيف 
هو فحكمه للمســجد، ومن أوصــى له بعشــرة دراهم تجعــل في صالحه 
ولسراجه ولحصير محرابه فلصاحبه النصف، ولكل من سراجه والحصر ربع، 

وإن قال: في صالحه وفي سراجه وفي حصر محرابه كان أثالًثا.

وإن جعلت شجرة للمســجد فلحيطانها إذا انهدمت، والواضح أن تكون 
أيًضا لسقفه وسواريه وأرضه، ويأكل أهل المسجد من مال المسجد إذا أرادوا 
أن يبنوه، وال تثبت عطية للمسجد وال هبة ألنهما تصحان بالقبول والقبض أو 
بالقبول، والمســجد ال يقبل وال يقبــض، بل تثبتان له بقبول قائم المســجد 
وقبضه أو بقبوله، ومثله اإلمــام العدل والجماعة والحاكم والقاضي ومن يلي 
أمر البلد والمحتسب، وغير المسجد من األوقاف كالمسجد، وتثبت الوصية 
في ذلك كله لعــدم احتياجها إلــى قبول، وقيــل: تحتاج، وعليــه فالوصية 

كالعطية(١).

شرح النيل ٢٦٦/٥، اإليضاح ٦٣٧/٢، جوابات السالمي ٥٦٥/١ ـ ٥٦٦.  (١)
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���+�� �� K.� �/  ٣٩٤ 

يجوز جعل وإيصاء لمســجد موجود، وإن لم يوجد بنــي به، وإن وجد 
وأوصي لــه فلمصالحه، وإن هدم بعضــه فهو أولى به، ويصــرف لمصالحه 

داخله كمصباح وزيت وحصير، أو خارجة كحطب وسطل لتسخين الماء(١).

����,/ 6# �e�S5وإ ���+�� �� K.� �/ E��  ٣٩٥ 

إن كان اإليصاء بأرض ودار ونخل وشــجر وبئر ونهــر وحيوان وجزء من 
نحو ذلك، بِيَع بثمن وهو الدنانير والدراهم والبائع جماعة المسلمين، أو قائم 
المسجد بمشــورتهم، وهكذا ال يبيع من مال المســجد أو يشتري أو يبدل إال 
بمشــورتهم فيما نختار، وإن فعل بدونها وكان فعله صالًحا لــم نبطله، ومنع 
بعضهم بيع مال المســجد، والمختار جوازه، ومعنى جواز ذلك بعد بيع بثمن 
جوازه جواًزا مستمًرا حكمه، فإنه إذا بيع استمر الثمن إلى أن يحتاج إلى صرفه 
بخالف ما إذا جعل له مثــل األرض والنخل أو أوصي له بــه ولم يبيعوه فإنه 

جائز بجعل صاحبه أو إيصائه به، لكن ال يبقى كذلك بل يباع فيما نختار(٢).

ا�+�ل �+,��� ا�+���(٣)  �e٣٩٦  و 

يجوز ترك ما يوصى به للمسجد واســتغالله والنظر ألهله فيما يصلح، 
فلو ظهر الصالح ولو في بيعه بغير الدنانيــر والدراهم لجاز، وأما ما وقف 
لالنتفاع يأكلون غلتــه أو تجعل غلته لمصالح عمارته فــال يبدل وال يباع، 
وأجيز النظر فيه أيًضــا بما هو صالح، ولو ظهر الصــالح في إبقاء حيوانه 

شرح النيل ٢٦٧/٥، منهج الطالبين ١٨/٧.  (١)
شرح النيل ٢٦٧/٥، منهج الطالبين ٣١/٧، اإليضاح ٦٣٧/٢.  (٢)

أجمع الفقهاء على جواز وقف المســجد والوقف عليه ممن كان من أهل التبرع، ألنه قربة   (٣)
=وعلى جهة بر، إال أنهم وضعوا قواعد لزوال ملك واقفه عنه ولزومه.
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لالســتغالل أو لالكتراء أو لخدمة ماله أو للتناســل لجاز وال ضمان على 
مبقيه إن مات.

وعبارة الديوان: وإن جعل للمسجد األرض وما اتصل بها وغير ذلك من 
األموال ســوى الدنانير والدراهم يبيعونه ويجعلونه لمصالح المسجد، ومنهم 
من يقول: إن رأوا أن يتركوا الدور والبيوت واألشــجار يســتغلونها للمسجد 
فلهم ذلك، وإن خرب ذلك المسجد فال يجعلون المال لمسجد غيره، ومنهم 

من يرخص(١).

�+��� C�e اإل��از� $�.ع #6 ا�N٣٩٧  ا�� 

من أوصى بشيء للمســجد ثبت له من الثلث، وإن أقر له أو وهب أو أعطى 
أو تصدق ثبت بــال إحراز، وقيــل: ال إال بإحراز، فإن رجع قبــل اإلحراز صح، 
والصحيح أنــه ال يحتاج فــي اإلقرار إلى اإلحــراز، ويجزي إحراز المحتســب 
والصبي بإذن أبيه، والعبد بإذن سيده، ال مشرك إال إن أحرز على مثله، وإن أنكر 

وفي هذا يقول الحنفية: إن من بنى مســجًدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه بطريقه، 
ويأذن للنــاس بالصالة فيه، فإذا صلى فيــه واحد زال عن ملكه عند أبــي حنيفة ومحمد في 
إحدى روايتين عنهما، وفي األخرى: ال يزول إال بصالة جماعة، وعند أبي يوسف يزول ملكه 

عنه بمجرد قوله: جعلته مسجًدا، ألن التسليم عنده ليس بشرط، كما يصح الوقف عليه.
ويقول المالكية: إن من بنى مســجًدا، وخلى بينه وبين الناس للصالة فيه صح وقفه ولزم، 

فإذا لم يخل الواقف بينه وبين الناس بطل وقفه، كما يصح الوقف عليه.
ويقول الشافعية: إن من بنى مسجًدا وصلى فيه، أو أذن للناس بالصالة، وقال: وقفته مسجًدا 
للصالة فيه صح وقفه، وإن لم يقل ذلك لم يصر مســجًدا، ألنه إزالة ملك على وجه القربة 

فلم يصح من غير قول مع القدرة كالعتق، فإذا صح لزم وانقطع تصرف الواقف فيه.
ويقول الحنابلة: إن من بنى مســجًدا وأذن للناس بالصالة فيه إذًنــا عاما كان الزًما ومؤبًدا 

ال يباع وال يوهب وال يورث. الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٢٠/٣٧ ـ ٢٢١.
شرح النيل ٢٦٧/٥ ـ ٢٦٨، منهج الطالبين ١٤/٧، جوابات السالمي ٥٦٤/١.  (١)

=
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المعطي أو المقر لم يجز للمحتسب تحليفه، وكذا إن احتسب ليتيم أو غيره، ومن 
جعل من ماله كذا لبنائه فبني منه وبقي شيء فليس له أخذه وال لوارثه، وإن قال: 
ما بقي فهو للفقراء، كان لهم؛ وإن رجع ففي الرجوع له خالف ومن له حصة في 

مشترك فجعلها في المسجد فعليه مقاسمة الشركاء إن كان في تركها ضر لهم(١).

���+�� $�.٣٩٨  /� ���[ /� /�ل � 

إن قال: هذه النخلة للمسجد، وتحتها صرم، فهي وما تستحقه من أرض وغير 
الصرم له، وإن قال: نخلتي هذه، فله النخلة وحدها وما يجعل لمعروف المســجد 
فإنه لعابري سبيل، وال يجوز ألحد أن ينقي شجرة المسجد إذا كانت في فدانه، إال 
إن أمره ثالثة مــن أهل الصالح من أهل منزل ذلك المســجد فينقيها حينئذ ويبيع 
ذلك الحطب بما وجد ولو يسيرًا، ومن كانت شجرة المسجد في فدانه وضرته لم 
يجز له أن يبدلها بغيرها ويمســكها لنفســه، وفعل ذلك زكرياء بــن عبد الرحٰمن 

اليفرني وهو عالم، فإن لم ينطق بجواز ذلك فالتقليد في الفعل ضعيف(٢).

���+�� C&�++ا� �D% يc٣٩٩  ا����ع ���+�ل ا� 

من موطل فقال لغريمــه: جعلت الذي لي عليك للمســجد، فإنما يعطيه 
ماله ويرفعه للمسجد بنفسه، أو يفعل له ما يريد(٣).

���+� ٤٠٠  ا���Jر /+� C�N /� /�ل �

من جعل شــجرة للمســجد أو فداًنا فثمارها لمنافع المسجد، ويجوز أن 
يباع ما بعد من مال المســجد ويشــتري به في األقرب نظًرا للمصلحة، ومن 

شرح النيل ٢٦٨/٥، منهج الطالبين ٢٧/٧، ٣١، جامع أبي الحسن البيسوي ١٢٢٩/٢.  (١)
شرح النيل ٢٦٨/٥ ـ ٢٦٩، منهج الطالبين ٢٧/٧.  (٢)

شرح النيل ٢٦٩/٥.  (٣)
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جعل شجرة في فدانه أو بستانه لألجر فأفســد الضعفاء في الفدان أو البستان 
فلورثته أن يعطوا قيمتها للمســاكين ويمسكوها ألنفسهم، وكذلك من اشترك 
في فدان مع آخر فجعل نصيبه للمساكين فللشريك أن يعطي قيمته للمساكين 
ويمسكه لنفســه وهذه رخصة، ولإلنســان أن يأكل من شــجرة األجر ويرفع 
ألهله، ومن له شــجرة في فدان غيره وجعلها لألجر فضــرت الفدان لدخول 

الناس، فلصاحبه أن يعطي قيمتها ويمسكها(١).

���+�� �� K.أو �+�ع #N٤٠١  ا�� 

من قال: إن مت فنخلتي هذه للمسجد فإقرار وال رجوع له، وقيل: وصية، 
له الرجوع(٢).

�Hو%+�ر ���+�� $�. ٤٠٢  ا�

من أوصى للمســجد أو لعمارته أو إلصالحه أو فــي عمارته فذلك في 
غمائه وإصالحه وعمارته ال في حصره وال في مدره وال حصاه، وقيل: يجوز 
في كل ذلــك، وإن أوصى لمنفعتــه أو منافعه جعل فــي عمارته، والحصى 
والحصر والســراج؛ وإن أوصى لعّماره فهو لمن يصلــي فيه الخمس إال من 
عذر، وليس المراد بالعمار البانين له، وال يشــترى مــن وقفه كراء من يلقط 
اللقط، ويصونه وال مرفع ليقرأ عليه فيه، وال المراوح له، وللعمار أن يتراضوا 
في نخل المســجد ويجعلوه وإن بيد غيرهم إن أمنوه عليــه، فإن اتفقوا وإال 

أجبرهم الحاكم على جعله بيد أمين يقوم به وينفذه في مصالحه(٣).

شرح النيل ٢٦٩/٥،، منهج الطالبين ٣١/٧.  (١)
شرح النيل ٢٦٩/٥.  (٢)

شرح النيل ٢٦٩/٥ ـ ٢٧٠.  (٣)
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���+�� �eأو �+� ٤٠٣  ا��,�ف #

من وقف نخلة أو غيرها للمســجد فهو أولى بقيامهــا وحفظها من غيره 
وإنفاذها في ذلك إلــى رأي العّمار، ومن جعل عبًدا لخدمة مســجد وخيف 
هربه لم يجز بيعه وشراء غيره عند ابن محبوب؛ ألنه ال يدري أن يكون عمره 
أقصر منه، وإن وقف نخل لمســجد ففــي بيع صرمه خالف، قيــل: إنه من 
األصول فال يباع، وبعضه أجازه كالثمرة إن كان المال ال يحتاج إلى الفسل(١).

 ٤٠٤  C�N /� أو.6 �� ��+��� #6 /��� آ�3(٢)

ويرد ما جعل للمســجد أو أوصي له به لغيره من المســاجد إن خرب، 
وقيل: ال بل يوقف إلى عمارته يوًما ما، وذكر بعضهم أنه يرد ألقرب مســجد 
إليه ألن المســاجد تتوارث إن خال المنزل ولم يبق فيه أحد، والظاهر أنه إن 

شرح النيل ٢٧٠/٥، منهج الطالبين ٢٥/٧ ـ ٢٦، ٣١.  (١)
ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز استبدال المسجد.  (٢)

قال الحنفية: لو باع كرًما فيه مسجد قديم إن كان عامًرا يفسد البيع وإال ال، ولو اشترى داًرا 
بطريقها ثم استحق الطريق، إن شاء أمسكها بحصتها، وإن شاء ردها إن كان الطريق مختلطًا 

بها، وإن كان متميًزا لزمه الدار بحصتها.
وفي هذا يقول المالكية: أما المســجد فــال خالف في عدم جواز بيعه مطلًقا ســواء خرب 
أم ال، وإن انتقلت العمارة عن محله، ومثل عدم جواز بيع المســجد نقضه، فال يجوز بيع 

نقض المسجد بمعنى أنقاضه.
ويقول الشــافعية: لو انهدم مســجد وتعذرت إعادته لم يبع بحال إلمــكان الصالة فيه في 

الحال.
وعند الحنابلة: إذا تعطلت منافع المسجد بخراب أو غيره، كخشب تشعث وخيف سقوطه، 
ولم يوجد ما يعمر به، فيباع ويصرف ثمنه في مثله أو بعض مثله، نص عليه أحمد قال: وإذا 
كان في المسجد خشــبات ال قيمة لها جاز بيعها وصرف ثمنها عليه، وقال: يحول المسجد 

خوًفا من اللصوص وإذا كان موضعه قذًرا.
=ويجوز نقل آلته وحجارته لمســجد آخر احتــاج إليها، وذلك أولى من بيعــه لما روي أن
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جعل في غير األقرب أجزأ؛ ألن المســاجد كلها هللا، والظاهــر رد الثمار فقط 
بدون أن يباع األصل، اللهم إال إن كان ال يســتنفع به إن لــم يبع، وكذا يرد 
للمســجد ما تعطل مصرفه من األوقــاف وعدم ولم يرج، ســواء كان الوقف 

المعطل مصرفه أرًضا أو داًرا أو شجًرا أو غير ذلك(١).

�� /��دt ���+� $�. ٤٠٥  ا�

من أوصى لمســجد غير معين بشيء جعل لمســجده إن كان له مسجد 
يصلي فيه وينتسب إليه، ولو كان من أهل مسجد آخر في األصل، أو من أهل 
قرية أخــرى، ولو وجد تاريخ وصيته ســابًقا على انتقالــه للقرية األخرى أو 
للمسجد اآلخر ولو لم يوطنه، نظًرا إلى مســجده يوم موته، ألن تاريخه ولو 
سبق لكن تركه كذلك، وتركه االحتراز عن مسجد موته صرف إليه، وإال ففي 
األقرب إليه، أي: إلــى الموصي، أي: إلى منزله، لكن إن قرب مســجد إلى 

منزله، وهو في قريته وكان في منزله مسجد بعيد فلمسجد منزله.

وإن تساوت مساجد في القرب إليه ففي واحد، وقيل: إذا لم يعين مسجًدا 
فللجامع الكبير، وقيل: هذه شبهة وتبطل الوصية، وإن قال: للمساجد، أنفذ في 
مساجد بلده، وقيل: لو أنفذ في مســجد واحد لصح حمًال آلل على الحقيقة، 
قيل: وإن أنفذ في مســاجد بلده وغيرها جاز، قيل: وإن قال: لمســجد ففي أي 
مسجد أنفذ فيه جاز، وإن وقف ماًال على عمارة مسجد فلم يحتج إليه واستحقه 

غيره لم يجز أن يعمر به، وال بأس بما أعاره أهل مسجد لعمارة غيره(٢).

عمر ƒ كتب إلى ســعد لما بلغه أن بيت المال الذي في الكوفة نقب، أن انقل المســجد الذي 
بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد، فإنه لن يزال في المسجد مصل، وكان هذا بمشهد 

من الصحابة ولم يظهر خالفه فكان كاإلجماع. الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٢٣/٣٧ ـ ٢٢٥.
شرح النيل ٢٧٠/٥، منهج الطالبين ١٦/٧، جوابات السالمي ٥٢٠/٣ ـ ٥٢١، ٥٦٧/١ ـ ٥٦٨.  (١)

شرح النيل ٢٧٠/٥ ـ ٢٧١، جوابات السالمي ٥١٠/٣ ـ ٥١١.  (٢)

=
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 ٤٠٦  /� ���C /� /�ل ال�S�5ع أC9 ا�+��� ��

إن ُجعل مال لُمنتَفع أهله، أي: النتفاع أهلــه، أو لما ينتفع أهله به كقلل 
وحصر ومصابيح لم يجز شراء غير ما جعل له منه، ورخص، أي: أجيز ذلك 
تســهيًال، مثل أن يجعل مال للقلل فيشــتري به حصير، وجوز شراء منتفعهم 
بمجعول له، أي: للمســجد كعكســه، وهــو أن يجعل للمســجد مما جعل 

لمنتفعهم، والصحيح منع الوجهين(١).

���+�ا����ع �  CJ#  ٤٠٧ 

من أوقد مصباًحا فيه لم تزل المالئكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام 
في المسجد ضوءه، وأثيب جاعل حصير له ما بقيت منه قطعة(٢).

 ٤٠٨  /� K�!Hُ �� أرض ا�+���

ُتكسى المســاجد بالحصر إن أمكن، وإال فرشت بالحصى، فإن تفريشها 
بالحصى سنة، وأما تفريشها بالحصر فبدعة مقبولة حتى أنه جعله العلماء من 

حقوقها(٣).

��ء �GH ا�+���yج /� أ�G�ُ �/  ٤٠٩ 

يجوز إخراج القطعة من حصير المسجد منه إن لم يبق فيها منفعة، ويظهر 
أن أقل ما ينتفــع به ما يصلح للســجود عليه بالجبهة أو بالرجــل أو اليد أو 
الركبة، وال يحــرق وال ينجس ما أخرج منه، وذكر بعضهــم أنه إن رث مثل 
حصير في مسجد جاز لمن يأخذه ويجعل مكانه خيًرا منه ويثاب على الزائد، 

شرح النيل ٢٧٢/٥.  (١)
شرح النيل ٢٧٢/٥، اإليضاح ٦٣٨/٢.  (٢)

شرح النيل ٢٧٢/٥.  (٣)
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وكان بعضهم يأخذ الحبل من المأحوش ويبدله من عنده بأجود منه، وإن كان 
برأي العلماء فأحسن(١).

���+�� ��# ES5 ع �+� ال�S�5٤١٠  اال 

ال ينتفــع بأعوادها ـ أي: قطعــة الحصيــر ـ وال باألعواد الســاقطة من 
الحصير، مثل تخليل األسنان، وحك األذن، وحك الظهر والرأس، وإن كانت 
هذه القطع صغيرة، وجــوز بصغير ويرمى خارًجا؛ لما فيه من وســخ؛ ولئال 
يضر أحًدا فيلزم بلقيه ألنه من يــده، ولكن إن ألقاه خارًجــا بعد االنتفاع به 

فاتفق الضر به لزمه رفع الضرر.

وفي ضمان قيمته إن أفسده بالكســر أو نحوه أو بذلك االنتفاع الموجب 
لإلخراج وإن لم تكن له قيمة فما عليه إال التوبة قوالن، ويجوز أن ينتفع بكل 
ما ال نفع فيه للمسجد، وإن وضع عوًدا في المســجد بعد ما رفعه منه أو لم 
يحوله فتضرر به أحد ضمنه ضرره ولو لم يخرجه من المسجد، كما أن حول 
حجًرا أو غيره في الطريق مــن موضع آلخر فتضرر به أحد ضمن؛ ألنه تضرر 

بوضعه وكذا إن لم يحوله(٢).

 ٤١١  اال����ء #6 ا�+���

قيل: مكروه، وقيل: إن كان من وجع في ظهر المحتبي أو ضعف، فجائز، 
وقيل: يجوز، ولو لم يكن من علة، كان بالثــوب، أو اليد، وأجازوا االحتباء 

يوم الجمعة، والخطيب يخطب في المسجد(٣).

شرح النيل ٢٧٢/٥ ـ ٢٧٣.  (١)
شرح النيل ٢٧٣/٥، اإليضاح ٦٣٨/٢.  (٢)

منهج الطالبين ٢١/٧.  (٣)
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م وا���د %�K �,� ا�+���D٤١٢  ا� 

يجوز الرقود والقعــود على حصره فيه، ولــو بتحويلها من موضع آلخر 
فيه، وقيل: ال تحول فيه لنوم أو قعود وجاز للصالة، وتطوى لتوسد إذا كانت 
ال تنكســر بذلك، ويغطى بها أيًضا في النوم وتفرش أخرى وتوســد أخرى، 
وكذلك لالســتراحة وذلــك للضيف، وأجيــز أيًضا لمن خــاف فوت صالة 
الجماعة أو قراءة القــرآن أو العلم ونحو ذلك من أنواع العبادة، ورخص لكل 
أحد قياًسا على القعود ألنه ملك هللا 2 ، وتجعل ســتًرا عن الريح والشمس 
وعن النســاء آخر الصفوف ألن ذلــك من مصالح المســجد وعماره، وقيل: 
ال يتعدى بشــيء ما جعل له ال بإخراجها منه النتفاع بهــا للرقود وكذا غيره 

كقلله(١).


م /� 5�r ا�+����� �/  ٤١٣ 

يلزم من نجس شيًئا من أغراض المســجد أن يغسلها، ويضمن ما أنقصه 
الغســل إن كان منقًصا، وكذا من نجس شــيًئا من مال المسجد، ومن نجس 
المسجد أو جداره ولو من خارج لزمه تطهيره كذلك وكذا حريمه، ومن نجس 
حصيره أو قنديله أو غيرهمــا ولم يعرفه لزمه أن يعطــي قيمة ما نقص؛ ألن 

النجس ينقص قيمة الشيء(٢).

 ٤١٤  I+�ن /� أ#�� /� ا�+���

من أفسد شيًئا من المســجد، أو ما يخصه لزمته قيمتها أو مثلها؛ ظاهره 
التخيير، وقيل: يلزمــه المثل ما وجده وإال فالقيمة، وجــاز رفع حصره حين 

شرح النيل ٢٧٣/٥ ـ ٢٧٤، اإليضاح ١٣/٣.  (١)
شرح النيل ٢٧٤/٥، اإليضاح ٦٣٨/٢.  (٢)
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يصلح الرفع لها، كأن ترفع في الصيف لزيادة تيبســها بالحر فيسهل تكسرها 
بخالف الشــتاء، ولكون األرض أقرب للبرد منها في الصيــف فال فائدة في 
استعمالها مع حرارتها، بخالف الشتاء فإنها باردة في الشتاء لينة، وأما التصاق 
الثياب بأرض المســجد وترابه فال تعتبر الحصير مــن أجله بدليل النهي عن 

تشمير الثوب وكفه في الصالة(١).

��O/ 6 ��ز# Vo�Aا�  ٤١٥  ��S /�ل 

يجوز إخراج مال المسجد إن خيف عليه أن يســرق أو يفسد، وبالجملة 
فإنه يجعل لــه ولماله ولمــال اليتيم والمجنــون والغائب والــزكاة الوديعة 
واألمانة، وأزيد مال ســائر األوقاف؛ ألنه كمال المسجد بال فرق، ولو اكتفى 
معبر عن ذلك كلــه بمال الغائــب لجاز؛ ألن مــال الزكاة مــال غائب وهو 
مستحقها حتى تصله، وكذا مال المســجد والوقف مال غائب حتى يصل من 
يفرق عليــه، وكذا مال األمانــة الوديعة مال غائب حتى يصــل صاحبه، وأما 
اليتيم والمجنون ففي أحكام الغائب؛ إذ ال اعتبــار برضاهما وإنكارهما، فإذا 
بلغ اليتيم وأفاق المجنون فقد حضرا بحضور عقلهما، وال يغير المشــاع عن 
حاله ما يصلح لهم، فمن ولي نخًال لمســجد فله أن يعطيه من يعمله بنصيب 
منه على وجه العدل فيه، وإن تفضل فقام بنفسه وماله هو أفضل له، وإن رأى 

دفع سهم منه بقيامه أصلح للمسجد وسعه ذلك(٢).

����ا� أو  �C �+�ل ا�+��� Pا�  ٤١٦  I+�ن 

ومن أطنى (باع) نخلة لمسجد أو يتيم من وكيل أو محتسب فكسر شيًئا 
من خوصها ضمنه، وقيل: ما ال قيمة له وال تحاســب بيــن الناس على مثله 

شرح النيل ٢٧٤/٥، منهج الطالبين ٣٤/٧، موسوعة الفتاوى للشيخ الخليلي ٢٩٤/٤.  (١)
شرح النيل ٢٧٤/٥ ـ ٢٧٥.  (٢)
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ال ضمان فيه على الخطأ، وسقوطه على المحتســب أقرب إذا قصد الصالح 
للمسجد أو اليتيم وإن كســر األجير عذوق نخلة للمســجد ضمن قيمته يوم 

كسره، ومن أطنى نخل مسجد فال شيء له في خوصه إال إن شرطه(١).

 ٤١٧  ا����ض �+�ل ا�+���

في القياض بمال المسجد خالف أجازه بعض على نظر الصالح، ومنعه 
بعض(٢).

وقد سئل سماحة الشــيخ الخليلي: ما قولكم في طلب بعض المواطنين 
القياض مع مال تابع لمسجد مقابل مبلغ معين؟

فقال: ال بّد هنا أن يكون البديل إما ماالً أخضر وإما عقاًرا وإما ماء يثبت 
للوقف علــى أن يتم ذلــك بموافقة قاضــي الوالية مع كــون المصلحة فيه 

متعينة(٣).

 ٤١٨  إ.الح /�ل ا�+��� وزرا%��

وقيل في رجل في يده أرض للمســجد، هل يجوز أن يشتري لها السماد 
والبذر، ويطني لها الماء، من غلتها لزراعتها؟

أما في الحكم فليس له ذلــك، وأما في الجائز. فإن رجا القوم بذلك، أنه 
أصلح وفعلوه، لم يبن لي عليهم ضمان.

هل يجوز للقائم بهذه القطعة أن يبني عليها جداًرا، يحصنها عن الدواب 
من غلتها؟

شرح النيل ٢٧٥/٥، منهج الطالبين ٣٥/٧، ٣٩.  (١)
شرح النيل ٢٧٥/٥، منهج الطالبين ٣٧/٧.  (٢)

موسوعة الفتاوى للشيخ الخليلي ٢٨٧/٤، جوابات السالمي ٥٢١/٣ ـ ٥٢٢.  (٣)
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أما في الحكم فال يجوز ذلك، وأما فــي النظر: فإذا رجا القائم أنه أصلح 
للمســجد، ومال المســجد من تركه، رجوت أن ال يضيق عليه، على اجتهاد 

النظر من مصالحه، ويجوز أن يفسل فسًال في أرض المسجد(١).

$��٤١٩  ��E /�ل ا�+��� �5 

من باع غلة نخل مســجد أو أرضه نســيئة بال إشــهاد ضمنهــا إن أنكر 
المشــتري، وله أن يحلفه، ومن بجانبه نخلة مسجد وله أن يحيط بجدار على 
ماله لم يجز له إدخالها فيه، وإن وســعت صرحته لم يجز لعماره أن يفســلوا 
فيها شجرة أو نخلة، ومن باع شيًئا من ضياع المسجد ومات المشتري قبل أن 
يوفيه الثمن فإن كان مليًئــا لم يلزم البائع ضمانــه وإال لزمه، ومن عنده مال 
مســجد وقاطع على عمله عامًال له وينفق عليه من ماله هــو ويأخذ من مال 
المســجد إذا تم جاز له، وال يطن أحد من مال المسجد واليتيم ويسلم الثمن 
إال ثقة مأمون، ويبرأ إذا وصل يد الثقة ولو تلف منها. ومن عنده ثمر مســجد 
وخاف ضياعه ولم يجد من يثق به يبيعه له نسيئة، وال ينفق بالنفذ جاز له أن 

يقرضه إن كان صالًحا له، وتوقف بعض(٢).

�k$ /� د�ن ا�+���k٤٢٠  ا�� 

من أطنى مال مســجد ثم طلب إليه المطني أن يحــط عنه لم يجز له إن 
ثبت حقه وقدر على أخذه بال حط، وجاز قيل أن يطني لنفسه من مال مسجد 
أو يتيم بعدل السعر محتسبها، ومن استرفد لبناء مسجد أو حصن فبقي شيء 
ادخر إلصالحه إن لم يجد بناًء آخر، ومن أطنى أو باع شــيًئا من مال مسجد 
فله أن يأخذ بالدراهم المغشوشــة الصافية بالصرف ال عكســه به إال إن رآه 

منهج الطالبين ٣٨/٧.  (١)
شرح النيل ٢٧٥/٥ ـ ٢٧٦، منهج الطالبين ٣٦/٧.  (٢)
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القائم به في نظره أصلح، ويجوز الصالح كله لمال المســجد كشــراء سماد 
ألرضه للجمعة وطناء (شراء) ماء لها، وكبناء جدار عليها وفسل الفسيل فيها، 
وإعطاء األجرة من ماله، وكشراء صرم لها وإعطائها من يحرثها وغرسها بجزء 
مما يغرس فيها، وبيع فضل صرمها، وقيــل: ال، وال يجوز قياض من صرمه 
بمثله أو إبداله، ومن فسل على ذلك وماتت صرمة المسجد وعاشت صرمته 

لزمته قيمة صرمة المسجد(١).

��ً� #6 ا�+��� }� ر#��y EI٤٢١  /� و 

من جعل حصيًرا لمســجد مدة ثم رفعه جاز له إن نــوى ذلك وكذا غير 
الحصير، ويدين في قوله: إني جعلته إلى مــدة كذا، أو قوله: قد تمت المدة، 

أو بقي كذا ما لم يتبين خالف ذلك(٢).

 ٤٢٢  وEI ا���kم #6 ا�+��� ��+�ره

اره في جعل طعام أعطي لهم حين كانوا في المســجد أو في  ال بأس لعم
طريقه لعمارته على حصره ألكل أو ليخرجه إلى موضع شــاء، إن لم يضرها، 
وإن كان يضرها بتكسر أو بتلطيخ يفسد ثياب القاعد أو يزلق المار، وإخراجها 
منه لنشــر حبوبه عليها إن احتاجوا لها فكل ما جاز لهم فعله في المسجد فال 
بأس أن يفعلوه باالنتفاع بها لذلك الفعل، كذا قيل وكذا ال يخرج من المسجد 
ما جعل له إال لنفع له كإصالح وتطهير إال إن جعل لألجر، وجعل فيه ال له، 

كقلة تجعل فيه للشرب بها فيه أو في خارجه(٣).

شرح النيل ٢٧٦/٥، منهج الطالبين ٣٦/٧ ـ ٣٧، جوابات السالمي ٥١١/٣ ـ ٥١٢.  (١)
شرح النيل ٢٧٦/٥ ـ ٢٧٧.  (٢)

شرح النيل ٢٧٧/٥.  (٣)
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�� ٤٢٣  وEI /�ل ا�+��� #6 �� أ/

يجعل بيد أميــن ما جعل لمصباحه أو جمع له؛ يحفظــه ويقوم به ويقده 
بوقت صالح له، أي: لإليقاد فيه، وكذلك ال يجعل شيء من مال المسجد أو 
مال عمارتــه إال بيد أمين متولــى، وإن لم يوجد جعل بيــده من يحفظه وال 

يخون فيه(١).

ه /� /�ل ا�+��� زر �yاوٴ�� �/  ٤٢٤ 

جاز شراء وعاء لزيته وقنديل وفتائل من ماله؛ أي: المصباح، وكذا يجوز 
شراء زيت له من ماله، والفرق بين المصباح والقنديل أن المصباح ما تجعل 
فيه الفتيلة وتوقد، والقنديل وعاء آخر يحويــه ويعلق منه، فلذلك قال: يجوز 
شراء القنديل من مال المصباح، وقيل: ال، إال المصباح، وكذا الخلف في كل 
شيء مما للمسجد هل يشــترى به ما يحتاج إليه المسجد مثل أن يشترى مما 
للزيت فتائل أو العكس؟ أو يشــترى مما للمصباح فتائل، ويشــترى الحصير 

مما جعل لذلك والعكس وما أشبه ذلك، والصحيح المنع.

وفي الديوان: ومنهم من يقول: يجزيه أن يجعل كل ما أفسد في المسجد 
من الحصر أو غيره لحيطان المسجد وسقوفها فإن أفسد في الماء الذي لألجر 

فإنه يرد مثل ذلك في مكانه لمن يشربه، ومنهم من يقول: ينفق ذلك.

وقيل: ال يكفيه الرد في مكانه بل يراقبه حتى يشــرب، وســائر األوقاف 
وأموال األجر كمال المسجد في كفاية الرد في موضعه في قول، وعدم كفايته 
إال بالمراقبــة حتى يمضي لســبيله بأن يعطى لمســتحقه، أو يأتي مســتحقه 
فيســتهلكه في وجهه على قول، وعــدم الكفاية مطلًقا حتــى يجعل بيد قائم 

شرح النيل ٢٧٧/٥، جوابات السالمي ٥١١/٣ ـ ٥١٢.  (١)



الجـزء السادس: الحقوق  302

المال أو اإلمام أو الجماعة على قول، وفي كفاية غرم ما أفســد من جنس في 
آخر وعدمها كماء األجر وكونه يفسد في واحد ويغرم في اآلخر(١).

 ٤٢٥  /� أ#�� ز�� ا�+���

من أفســد زيًتا في مصباح رده فيه يعني رد فيه مثله من عنده، وإن أفسده 
من وعائه، أي: الزيت كقلة وبطة رده فيه أيًضــا، أي: في الوعاء، وقيل: يرده 
في المصباح، وإنما عبر باإلفساد ليعم اإلراقة والتنجيس، ويفهم منه أن األكل 
كذلك، ألنه إذا نجســه فقد أتلفه عن المصباح ألنه ال بّد حينئذ من إراقته منه 
أو لتضمينه معنى اإلزالة، وعلى قول من أجاز تطهير الزيت بالماء، ويجوز أن 
يطهر ويرد فيه أو في الوعاء على التفصيل السابق، وإذا أفسده من مصباح أو 
وعاء فرده في المصباح يقعد حتى يوقــد الزيت كله ويفرغ ليًال ولو في وقت 

لم يكن فيه أحد.

وقيل: يجزيه إن أوقده، أي: أشعل فتيلته، وإن لم يقعد حتى ينقضي ذلك 
الزيت، ويجزي من قال: أوقدته حتى انقضى في تلــك األقوال المذكورة إن 
صدقه، وقيل: ال إال أمين، وقيل: إال أمينان، والظاهر أنه إذا أفســده من وعائه 
يجوز رده فيه أو فــي المصباح ال في المصباح فقط، أو فــي الوعاء فقط بل 

يجزيه أن يرده في أيهما شاء(٢).

إ�5رة /,���� ا�+���  $�S�P  ٤٢٦ 

ال يخرج المصابيح من المســجد لإليقاد بــل يجعل بيــن العتبة العليا 
والســفلى ويوقد فيه، وهذا على أن عتبة الباب من البيت، ومن قال: هي من 

شرح النيل ٢٧٨/٥ ـ ٢٧٩، معارج اآلمال ٢٥٤/٢، جوابات السالمي ٥١٢/٣ ـ ٥١٣.  (١)
شرح النيل ٢٧٩/٥.  (٢)
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غيره فليوقده بعد العتبة داخــًال متصًال، وقيل: بجواز إخراجه إليقاده ولو إلى 
بيت من بيوت البلد.

وال يدخل فيه بنار المراد بجزلة حطب في رأسها نار كسعفة، أما بشمعة 
موقدة فالظاهــر الجواز إن كانت الشــمعة طاهــرة؛ ألن هــذا أصلح إليقاد 
مصابيحه كلها، والمســجد يعتبر لــه األصلح، وهذا أولى مــن أن ينقل كل 
مصباح إلى موضع النار في عتبة المســجد أو كل مصباح آلخر يوقد منه أو 
يطاف عليهــا بواحد، نعــم إن كان فيه مصباح واحد ســهل رفعــه إلى عتبة 
المســجد إليقاد، مع أن األولى واألصلح الدخول إليه بشــعلة، وإنما منعت 
شعلة نار؛ لئال يفسد في المسجد شــيء، وإن أدخلت ولم تفسد فال تباعة إال 
إن كان يقتدى به في ذلك، ويتذرع به إلى اإلفســاد فقد سن سنة سيئة يكون 
عليه وزرها، وال بأس بإدخالها لضرورة كدابة مؤذية فيه لئال يخاف من يدخله 

ليقرب المصباح للباب أن تضره.

ومن أخرجه منه فأوقده لزمته تباعة ما أكل المصباح، أي: أكلت ناره من 
الزيــت قبل أن يصــل إلى المســجد إن كان زيــت المصباح وفتيلتــه ملًكا 
للمســجد، ال مجعولين منه، أي: من مخرجه وموقده خارًجــا، وإن كان منه 
جاز، وفيه خلــف وعده ورجوع فيمــا أعطى إال إن كان نوى أن يشــعله من 

خارج المسجد(١).

�D/ الف�aواال ��ا�+� ����H  ٤٢٧ 

يجوز للقائم على أمر المسجد أن يتسلف من الناس ما يصلح له، وينتفع 
به للمسجد حتى يرد المال أو قيمته من مال المســجد، وجائز له أن يتسلف 
من مال المسجد لنفسه بمحضر المسلمين ومشورتهم، وال يسلفه لغيره، وكذا 

شرح النيل ٢٨٠/٥ ـ ٢٨٢، اإليضاح ٦٤١/٢، جوابات السالمي ٥٧٨/١ ـ ٥٧٩.  (١)
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زيته ال يقرضه لغيره، وأجاز بعض أن يعار ما لمسجد لعمارة آخر، ويجوز أن 
يتسلف من نوع لنوع في مسجد واحد، مثل أن يتسلف من مال الحصير لمال 

المصابيح ومن مال حيطان المسجد لزيته(١).

�� #6 ا�+���+���$ ا�+�,+� �� ٤٢٨  إ���د ا�+,��

يجوز إيقاد المصابيح بالمســجد، وتجعل بمحل صالــح ألهله؛ بحيث 
ينظرون أين القبلــة، وحيث يصلــون وحيث يدخلون ويخرجــون وينظرون 
الكتابة أو نحو ذلك، كنقوش الحساب والميراث للتعلم والتعليم، وأن يوقد 
طرفي الليل أو الليل كلــه وإن لم يعمر؛ ألن الظلمة مكروهة والنور حســن 
مرغوب فيه فهو أليق بالمســجد مــن الظلمة لحرمته ولو لــم يكن فيه أحد، 
وألنه قد يدخله أحد للعبادة في وقت عدم عمارته، ولورود األثر باألجر لمن 
أوقد فيه مصباًحا على اإلطالق ولو لم يكن فيه أحد، وليقرؤوا عليه ألواحهم 
أو كتبهم، وال يرفعه فيه شــخص لحاجتــه، أي: ال يزيله عن مكانه فشــمل 
خفضه، وأيًضا قد اعتيد رفع الشيء ولو رفع قليًال إلى فوق عند إرادة خفضه، 

ورخص وال يخرج به من المسجد(٢).

 ٤٢٩  ا��a+�ل ا�D���aت #6 إ���د /,��ح ا�+���

ال يوقد بودك ميتة أو بفتيلة نجسة أو زيت نجس، وال بشيء نجس كائًنا 
ما كان سمًنا أو شحًما أو شــمًعا أو غير ذلك لحرمة المسجد بالصالة والذكر 
والقرآن والعلم وأمر الخير، وبكونه يســمى بيــت اهللا، ولئال ينجس أرضه أو 

جداره أو سقفه أو حصيره أو شيء منه أو بدن من يعمره أو ثوبه(٣).

شرح النيل ٢٨٣/٥.  (١)
شرح النيل ٢٨٣/٥ ـ ٢٨٤، منهج الطالبين ٢٢/٧.  (٢)

شرح النيل ٢٨٤/٥.  (٣)
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 ٤٣٠  ��D� �/ Eke #6 ���� ا�+���

إن نبتت شــجرة فيه أو في حريمه جاز قطعها، إن كانــت المصلحة في 
قطعها، وكــذا الزرع، أي: ما من شــأنه أن يــزرع كالجزر واللفت والشــعير 
والقمح، وإن أدرك الزرع حال كونه كالثمر في حكمه فلمنافعه فكل من الزرع 
وثمر النخــل وثمار الشــجر إذا نبت ذلك في المســجد أو حريمــه لمنافع 
المسجد، وكذا ما لم يدرك من ذلك وحطبه وذكر بعضهم أنه يجوز التعارف 
في مال المسجد من حطب وغيره مما تعورف بين الناس في البلد على قول 
وأنه ال بأس بنبق سدره إن كان ال قيمة له وأكله أولى من ذهابه، وأنه اختلف 
في النابت في المساجد، فقيل: لها، وقيل: للفقراء، وأنه إن كانت بين المسجد 
والطريق شــجرة جاز لهــم أكل ثمرتهــا، وإن كان لها قيمــة فالنصف لهم، 

والنصف له يباع في صالحه، وال يجوز أكله لغني(١).

����,/ ��A� ���+ع �+�ء ا��S�5٤٣١  اال 

إن خرجت فيه عيــن أو كانت فيه بئر فال ينتفع بمائها لزرع أو شــجر أو 
سقي حيوان إال زرع المسجد أو شــجره أو حيوانه سواء ما تقدم له من ذلك 
أو ما ينشــأ له من ذلك، وكذا يجوز إخراجه في إناء لالســتنجاء واالغتسال 
والوضوء وغســل النجس لعمار المســجد ونحو ذلك ممــا يحتاجه العمار، 
وقيل: يجوز اســتعمال ذلــك الماء لكل أحــد مطلًقا ولو لغســل الثوب بال 
تنجيس المســجد وســقي الدواب والطهارة، وكذا دلوها وآبار الطريق، وكذا 
ماء المقبرة، وال يكســر شــجرة المقبرة، وكاســر عود كهادم الكعبة، وقيل: 
كهادمها سبعين مرة، وإن سبقت الشجرة المقبرة حطبها وثمار المقبرة للفقراء، 

وقيل: إلصالحها.

شرح النيل ٢٨٥/٥ ـ ٢٨٦، اإليضاح ٦٤٢/٢.  (١)
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قال ابن بركة: إن أكل غني من ثمر شجر في المسجد أو الطريق أو القبور 
أو الحرم أعطى قيمته للفقراء ألنه لهم، وإن خرج شيء من ذلك مخرج المباح 
فللناس جميًعا، وقيل: ما في الطريق إلصالحــه، وما نبت على قبر ففي جواز 
أكله قوالن، وما نبت في أرض المقبرة حيث ال قبر فيــه فألربابها إن تعينوا، 
وال ينتفــع بحجر القبور وال بمدرها وال بشــجرها، وال بــأس، قيل: بحطبها 

اليابس، ونهي عن قطع شجر الحرم، فإذا قطع جاز االنتفاع به ولو رطًبا(١).

 ٤٣٢  y�� ا�+���N وا��kق وا���ر

قال أبو محمد في الشــجر الذي يكون في المساجد والطرق والقبور، إذا كان له 
ثمر ينتفع به: إنه للفقراء دون األغنياء، فإن أكل األغنياء منها، فعليهم القيمة للفقراء.

قال أبو سعيد: أما التي في المســجد فقيل: حكمها للمسجد، وإن ثمرها 
وساقها للمســجد، وجميع ما فيها، وما جاء منها يكون فيه قيمة، كثبوت مال 

المسجد، من الوصايا والوقوف له.

وقيل في الشــجرة: إذا نبتت في الطريق فأثمرت، أو نخلة، إن ذلك غير 
مباح، وتجعل في صالح الطريق؛ ألن الطريق تجوز لها الوصية.

ومأخوذ أهل البالد بصالحها، فمالها ليــس بمباح لغني وال فقير، إال أن 
يخرج مباًحا، ال قيمة له(٢).

ا���� ����kن ا�+��� أو   ��ا��  ٤٣٣  إ�Iار 

تدفن العين أو البئر في المسجد إن ضرته بإفساد جدره وإضعافها وأرضه 
بتبليلها واإلزالق والبرد وإبالل المصلي وثيابه ونحو ذلك؛ ألنه مال مسجد، 

شرح النيل ٢٨٦/٥، منهج الطالبين ٢٥/٧، جوابات السالمي ٥١٦/٣ ـ ٥١٧.  (١)
منهج الطالبين ٦٢/٧.  (٢)
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وإنما شاع مباشرته بالنجس فيه على قول وبعد خروجه على قول؛ ألنه ليس 
أرًضا للمســجد وال ســقًفا له، وال جداًرا له، بل يجيء مــن داخل األرض، 
وربما دخل أرض المسجد من خارجة عن المسجد؛ وألن الماء لغسل النجس 
والشــرب ونحو ذلك خلق، وال ســّيما إذا خرج من المســجد، وإن نبع بين 

عتبتيه ففي كونه من المسجد أو ال، قوالن للفقهاء في هذه المسألة(١).

 ٤٣٤  اال�S�5ع ���+�ء ا��Gرج /� ا�+���

إن خرج ماء العين من المســجد، وجــرى على األرض فهــل ينتفع به 
بتقارب؟ فمن كان أقــرب كان أولى حتى يقضي حاجته، ثــم يفعل من يليه 
كذلك وهكذا، فإن احتاج تالي الماء لسقي شجر أو نخل أو زرع أو دواب أو 
بناء أو طعام أو شراب أو غســل أو لجميع ذلك أو لبعضه فعل ثم يتركه لمن 
أحبه ممن يليه، وال يتملكه لألبد، وإذا أراده أيًضا بعد ذلك رده لما ذكر حتى 
يقضي حاجته وهكذا، وال يأخذ لشرب أو طعام أكثر من يوم وليلة؛ ألنا نرى 

التقدير بهما في أمور شرعية كثيرة.

أو ال ينتفع بالماء الخارج من المســجد؟ قوالن، ثالثهما أنه للمســجد، 
فينظر األصلح له من بيع أو غيره(٢)


اب ا�+���� ٤٣٥  اال�S�5ع �+� ��Gج /� /

ال بأس بمصبوب من ميزابه، ال بما على سقفه من مطر، وأجازه بعض، 
وذكر الشــيخ الحاج يوســف 5 في ترتيب لقطه ما نصه: ويستنفع الرجل 

بماء المسجد وحشيشه الذي نبت على السطح.

شرح النيل ٢٨٧/٥.  (١)

شرح النيل ٢٨٧/٥.  (٢)
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واألولى األخذ من ماء الســقف لئال يضعف الســقف بالبقاء فيه، وقيل: 
الحشيش هو للفقراء، وقيل: للمسجد(١).

 ٤٣٦  /� ال ��ز #��� #6 ا�+���

ال يدخل المســجد جنب ولو لمغتَســل فيه؛ بأن كانت فيه عيــن ماء، وال 
تحدث فيه جنابة بجماع فيه أو بغيره وال يجامع فيه، وفي إخراج الريح فيه عمًدا 
تشديد ألنه يؤذي الحاضرين وال يحتبى فيه، وقيل: يجوز لوجع ظهر أو ضعف، 
وقيل: مطلًقا بيد أو ثوب، وأجازوه يوم الجمعــة والخطيب يخطب، وال يدخل 
فيه ميت، ومن قضى الحاجة فوقه لعنــه اهللا، وإن اضطر جنب لدخوله أو أجنب 
فيه تيمم، وكذا الحائض والنفساء، وقيل: يجوز لهم دخوله، وقيل: من أجنب فيه 
سحب الثوب الطاهر ومشــى عليه وخرج، ومن رأى نجاسة في مسجد ندب له 
إخراجها وال يدخل فيه بنعال في األرجــل، وأجيز على الكراهة إن لم يكن فيها 

نجس وال ينخم أو يبزق فيه إال في ثوبه أو بدنه أو شيء ما غير المسجد(٢).

 ٤٣٧  ا�,الة %�K ا���Dزة #6 ا�+���(٣)

ال يجوز أن يدخــل الموتى والجنائز المســجد، وال خارجه للصالة؛ لما روى 
أبو هريرة عن النبي ژ أنه قال: «من صلى على جنازة في المسجد فال صالة له»(٤).

شرح النيل ٢٨٨/٥، اإليضاح ٦٤٢/٢.  (١)
شرح النيل ٢٨٨/٥ ـ ٢٨٩، منهج الطالبين ٢٢/٧، اإليضاح ١٠/٣، جوابات السالمي ٥٨٤/١ ـ ٥٨٥.  (٢)

اختلــف الفقهاء في جواز الصــالة على الجنازة في المســجد فكرهها الحنفيــة والمالكية   (٣)
وأجازها الشــافعية والحنابلة، والمعتمد عند الشــافعية أنها مســتحبة فيه، وقــال الحنابلة 
بجوازها في المســجد وقيد الحكم بأمن تلويث المســجد، وإال كره. الموســوعة الفقهية 

الكويتية ٢١٣/٢٧.
منهج الطالبين ٢١/٧، والحديث رواه ابن أبي شــيبة، باب: من كره الصالة على الجنازة في   (٤)

المسجد، ح: ١٢٠٨٧.
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���+�ذن � ا�+ٴ  ٤٣٨  ا�GHذ 

من حق المسجد على أهله اتخاذ مؤذن له أمين حافظ لألوقات والصالة 
المفروضــة به جمًعا ال فــرادى، وال تصلى صــالة واحــدة بجماعتين، وإن 
بتعاقب، وأجيز للمســافرين بإذن أهله، وقيل: إذا قدم شــيخ من أهل الفضل 
مشــهور في الخير وهو ضيف، فالفضل ألهل المســجد أن يصلوا معه دون 

المسجد.

واألذان ســنة واجبة، وقيل: فريضة لذكره في قولــه تعالى: ﴿ ! " 
# $ % & ' ) (.. ﴾ [الجمعــة: ٩]، وقــد مر الكالم في 
ذلك فاتخاذ المؤذن ســنة واجبة، وقيل: فريضة، فإن اتخذوا مؤذًنا غير أمين 
لكن يؤذن للوقت، أو غيــر حافظ للوقت لكن ال يــؤذن إال بقول من يحفظ 

الوقت فال بأس، كما جاز اتخاذ مؤذن أعمى يؤذن بقول مبصر حافظ(١).

�N��+رة ا��+% CJ#  ٤٣٩ 

على المســلمين أن يعمروه بالذكر والقرآن ودرس العلم، قال اهللا سبحانه 
في الحديث القدســي: «إن بيوتي في أرضي المســاجد، وإن زواري فيها هم 
عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثــم زارني في بيتي فحق على المزور أن 
يكرم زائره»(٢)، وعنه ژ : «من ألف المسجد ألفه اهللا»(٣)، وقال ژ : «إذا رأيتم 

الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له باإليمان»(٤).

شرح النيل ٢٩٠/٥ ـ ٢٩١، اإليضاح ٥/٣.  (١)
رواه ابن أبي شيبة كتاب: الزهد، باب: ما جاء في لزوم المســجد، ح: ٣٥٦١٩، ووقفه على   (٢)

عمر ابن الخطاب، ولم يرفعه للنبي ژ .
رواه الطبراني في األوسط ح: ٦٣٨٣.  (٣)

شــرح النيــل ٢٩١/٥، اإليضــاح ٥/٣، والحديــث رواه ابــن ماجــه في كتاب: المســاجد   (٤)
والجماعات، باب لزوم المسجد وانتظار الصالة، ح: ٨٠١.
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 ٤٤٠  /�ل %+�رة ا�+���

إذا لم يكن للمســجد مال يعمر بــه فالجامع عمارته فــي بيت المال، 
وقيل: على أحــرار البلد الذكــور البلغ العقالء الحاضريــن، وغير الجامع 
ال يؤخذ به أحــد، وقيل: يؤخذ به عمــاره كأهل البلــد، وال تنقل حجارة 
الخرب وخشبه وما فيه لمســجد آخر ولو لم ترج عمارته، ولو أراد إنسان 
عمارة خرب أو بعضه لجاز له بال مشورة من لزمته عمارته، فإن قالوا: نحن 
نعمره، فال يقدم عليه إال برأيه وتلزم عمارة المسجد من له فضل عن قضاء 

دين الزم وقوت، وإن لعياله.

والجامــع: هو ما يجمع أهــل البلد للجمعــة، وتلزم عمارتــه من تلزمه 
صالتها والقســامة ال فقيًرا، ومن بقرب منزله خرب وال يقــدر على عمارته 
وســعه ذلك، وال يخفــى أن عمارة المســجد إما عمــارة بالصــالة والذكر 

ونحوهما، وإما بإيجاد ما يحتاج إليه هو أو عماره فيه(١).

�� ا�+���I ]�� م�� ٤٤١  ا��

على المســلمين أن يحفظوا ضيف المســجد مطلًقا، وقيل: إن كان ممن 
يرجى فيه اإلســالم يقيســون به من أموالهم وإن لم يكن لهم مال وعسروا، 

أعطوه من مال المسجد، وإن كان مال في المسجد للضيف أعطي منه(٢).

�N��+ا� Kا�+`6 إ� CJ#  ٤٤٢ 

الماشي ألداء فريضة في المسجد كفضل الماشــي لمكة لحج الفريضة، 
والماشي إلى المسجد لنفل فيه فضل الماشي لمكة لنفل الحج.

شرح النيل ٢٩٢/٥ ـ ٢٩٣، معارج اآلمال ٤٧٩/٢، جوابات السالمي ٥٧٥/١.  (١)
شرح النيل ٢٩٣/٥.  (٢)
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وفضل بعيد الدار من المســجد عن قريب إليه كفضــل الغاز عن القاعد، 
والصالة في المسجد بأربع وعشرين صالة، وفي المصلى باثني عشرة، وفي 
بيت المقدس بخمسمائة، وفي مسجد النبي ژ خير من ألف صالة فيما سواه 
غير المســجد الحرام، وفي المســجد الحرام بمائة ألف صــالة، وزعم أهل 
المدينة أن الصــالة في مســجد النبي ژ خيــر منها في المســجد الحرام، 

وتضاعفت الحسنات في تلك البالد كذلك، وبتضاعفها تتضاعف السيئات.
وعن ابن عبــاس: الصالة في المســجد الحرام بمائة ألف، وفي مســجد 
النبي ژ بعشــرة آالف، وفي المســجد األقصى بألف فمن صلى جماعة في 
مسجد فله سبع وعشرون أو خمس وعشرون من جهة الجماعة وأربع وعشرون 
من جهة المسجد، والنفل في المسجد بال رياء خير منه في البيت، وكذا النفل 
فيه بدون أن يــراه أحد، هذا هو الحق ال ما اشــتهر من إطــالق أن النفل في 
البيت خير، قالوا: والمســتحب صالة سنة الفجر في البيت، وكذا ركوع اإلمام 
يوم الجمعة، والظاهر أن المسجد غير شــامل لحريمه المحاط به حائط، ألن 
ذلك مصلى، والمصلى باثني عشــرة، ومعنى: ال صالة لجار المسجد إال فيه: 
ال صالة كاملة، وحمله الظاهرية على ظاهــره وجاره أربعون ذراًعا، وقيل: من 
مســمع اإلقامة، وقيل: األذان، وقيل: من حيث يســمعه ويتوضــأ ويدرك مع 

اإلمام، وال تشد الرحال إال لثالثة مساجد: الحرام، والنبوي، واألقصى(١).

 ٤٤٣  آداب ا�+`6 إ�K ا�+���

على المسلم أن يسير إلى المسجد وعليه السكينة والوقار؛ لما روي عن 
أبي هريرة عن النبي ژ قال: «إذا ســمعتم اإلقامة فامشوا إلى الصالة وعليكم 

السكينة والوقار»(٢).

شرح النيل ٢٩٣/٥ ـ ٢٩٤، معارج اآلمال ٤٦٠/٢ ـ ٤٦١، منهج الطالبين ٩/٧.  (١)
معارج اآلمال ٤٦٣/٢، والحديث رواه البخاري كتاب: الجمعة، باب: المشي إلى الجمعة، ح: ٩٠٨.  (٢)
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��� ٤٤٤  .الة �Nر ا�+��� 6# �

وجاء الحديث: «ال صالة لجار المسجد إال في المسجد»(١).

وأجمعوا أن جار المســجد لو صلى في بيته، لســقط عنه فرض الصالة، 
ولكن المعنى: ال تضعيف لــه من الثواب، وجار المســجد قيل: إلى أربعين 

ذراًعا، وقيل: من يسمع األذان.

وقيل: من ال يســمع اإلقامة. وقيل: حده من إذا ســمع األذان، وتوضأ، 
ومشى يدرك الصالة مع اإلمام(٢).

 ٤٤٥  ا����aب ��Hرب ا��D% �kG ا�+`6 إ�K ا�+���

يندب للماشي إلى المســجد مطلًقا من غير الثالثة أو من الثالثة تقارب 
خطاه الذي يظهر أنه ليس المراد تقاربها عــن معتاده، بل المراد أن ال يطيلها 
عن معتــاده بأن يقصد مشــيه المعتــاد ويتــرك ما يتكلفه من إطالــة ما بين 
الخطوتين، فــإذا ترك إطالتها عن معتاده فقد قاربهــا، أو المراد تقريبها بقليل 
عن معتاده، وذلك ألن كل خطوة بعشر حسنات، فإذا كان هكذا فكيف يقصد 
إطالتها فينقص األجر والتوجيه األول أفضل، فاألمر بتقارب الخطا كناية عن 

النهي عن تكلف إطالتها عن المعتاد في سائر مشيه.

وأما الوجه الثاني فيضعفه أنه قد تحصل الشوهة في مشيه بتقريب الخطا 
وال ســّيما إن بالغ في المقاربة، وألنه ال نظير له، أال تــرى أنه لو تعمد إلقاء 
المداد في ثوبه ليكون له كدم الشهداء لم يكن له ذلك، وإنما يرون له كذلك 
ما حصل له بال عمد كالمصيبة، وما اضطر إلــى مالقاته به ولو تعمد اإلبطاء 

ابن أبي شيبة في المصنف كتاب: الصالة، باب: إذا سمع المنادي فليجب، ح: ٣٤٨٥.  (١)
منهج الطالبين ٩/٧.  (٢)
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في مراحله إلى الحج أو في منازله ليكثر ما ينفق على نفســه فيعظم له األجر 
لم يحصل له ذلك(١).

 ٤٤٦  ا�X�5ر ا�,الة #6 ا�+���

من قعد في المســجد ينتظر الصالة فهو في الصــالة، أي: في ثوابها إذا لم 
يمنعه من الخروج إال انتظارها، وإن أحدكم في الصالة إذا كان في المشي إليها، 
ويفهم ذلك أنه يتأدب في مشــيه وال يفعل ما يكره أو يشغل عن الذكر والتفكر 
في أمر اآلخرة، وأن المالئكة تستغفر له ما لم يحدث، فإن قعد النتظار الصالة 
وحاجة فليس في الصالة، وإن قعد في غير المسجد ينتظر أن يصلي في المسجد 

فليس في الصالة، لكن تستغفر المالئكة لمن ينتظر الصالة في موضع ما.

وانتظار صالة فيه بعد أخــرى بالذكر هو الرباط كما فــي الحديث، بال 
سيف وال رمح ونحوهما، ويمحو الخطايا، ويرفع الدرجات.

والرباط مالزمة ثغر العدو، ويظله اهللا يوم القيامة في ظل عرشه، وال ظل 
إال ظله من إذا خرج من المسجد تعلق قلبه به حتى يرجع إليه(٢).

rD!وا� $#�XD��� ���+ا� �F�H  ٤٤٧ 

على المسلمين تعهد المسجد بالكنس، والمحافظة عليه من وقت آلخر، 
وعن أبي بكر الصديق ƒ : من كنس مســجًدا فهو كمن صام يومًا، أي: ولو 
لم يكن فيه إال قليل في موضع واحد، وإن اجتمع على كنســه جماعة، فلكل 
واحد أجر صوم يوم إن نوى أنه لو لم يكنســوا معه لكنسه وحده، وهو، أي: 

كنسه ولو قل ما كنس منه.

شرح النيل ٢٩٤/٥ ـ ٢٩٦، اإليضاح ٦/٣.  (١)
شرح النيل ٢٩٦/٥، معارج اآلمال ٤٦٩/٢.  (٢)
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وندبت إماطة األذى من المســجد ومن الطريق، لمــا روي إماطته من 
ذلك حسنة(١).

ومن رأى نجاسة في المسجد، فيســتحب له إخراجها إن قدر على ذلك، 
وإن لم يفعل، فال إثم عليه.

وحصى المسجد إذا أصابته نجاسة، وضربته الشمس والريح، وذهبت منه 
عين النجاســة وأثرها طهر، ولو ظهرت عليه الشــمس وهي بــاردة، فحكمه 

سواء.

وإن آذت رائحة الكنيف أهل المسجد، صرف الكنيف أو رائحته، إال أن 
يصح أن الكنيف كان قبل المسجد(٢).

�r ا�+���D!� C�S� �/  ٤٤٨ 

ال يتعمد تنجيس كنيســه، وال يجعل حيث ينجــس كالمجزرة، أو حيث 
يترجح أنه ينجس كالمزبلة، وال ينتفع به ســواء كان تراًبــا أو أعواًدا أو غير 
ذلك مما يعد من المســجد كترابه ولو جيء به من خــارج، وأعواد حصيره 

وأطرافها، وقيل: يجوز االنتفاع به(٣).

 ٤٤٩  ���H� األ��P #6 ا��3ل واأل.�A #6 ا��Gوج

جل األكبــَر في أمر اآلخرة بــأن يتأخروا حتى  يقدم في دخول المســجد الر
يدخل إذا التقوا في الباب أو في قريب منــه، أو يقولون له: ادخل، وفي الخروج 
األصغر في أمر اآلخرة ولو كان كبير السن بأن يتأخروا حتى يخرج، وإن تأخر هو 

شرح النيل ٢٩٦/٥ ـ ٢٩٧، منهج الطالبين ١٠/٧، معارج اآلمال ٤٧٩/٢.  (١)
منهج الطالبين ٢٣/٧ ـ ٢٤، اإليضاح ٦/٣.  (٢)

شرح النيل ٢٩٧/٥.  (٣)
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ليكون آخرهم خروًجا، وكانوا بصدد الخروج ذكروا لــه أن األصغر يخرج أوًال، 
وال يقل األكبر: اخرجوا قبلي وال أدخل قبلكم، ولألصغر أن يقول: ادخل قبلي أو 
أخرج قبلك، وإن اتفقوا في أمر اآلخرة فكبير الســن يقدم دخوًال ويؤخر خروًجا، 
وهكذا يرتبون بحســب الفضل على حد ما مر في التقدم فــي اإلمامة، وقد يقال 
اإلمام في الدخول إن التقى بغيره ولو كان غيره أفضــل ألنه يتقدم في المحراب 

ولئال يعطله من يسبقه كتقديم اليمنى دخوًال، وتأخير اليسرى خروًجا(١).

�D/ وج�Gوا� ��ل ا�+� ٤٥٠  ا��D% �Pc د3

يقول مريد الدخول: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وأدخلنا فيها، أي: في 
رحمتك أو في األبواب المســتلزم دخولها دخول الرحمــة، وأعذنا من النار 
ومن الشيطان الرجيم إنك السميع العليم، وقيل: يقول: ﴿ ... ] \ [ 
[اإلســراء: ٨٠]،   ﴾ g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^

ويقولها أيًضا في الخروج.

وقيل: يقول مريد الدخول: بســم اهللا والحمد هللا والصالة والســالم على 
رسول اهللا وعلى أولياء اهللا، السالم علينا وعلى عباد اهللا الصالحين، اللهم اغفر 
لي وافتح لي أبواب رحمتك، ومريد الخروج: اللهم إني باســمك انصرفت، 
وبذنبي اعترفت، اللهم إني أســتغفرك من ســوء ما اقترفــت، ويصلي على 
النبي ژ ، وقيل: يقول مريد الدخول: بســم اهللا وباهللا ومــن اهللا، اللهم أدخلنا 
برحمتك وأخرجنــا بمغفرتك، وقيل: يقــول ذلك بعد الخــروج، وروي أن 
الداخل يقول: اللهــم افتح لي أبــواب رحمتك، وإذا خرج قــال: اللهم إني 

أسألك من فضلك(٢).

شرح النيل ٢٩٧/٥.  (١)
شرح النيل ٢٩٨/٥، اإليضاح ٦/٣ ـ ٧، منهج الطالبين ٨/٧.  (٢)
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وروي عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال: كان رسول اهللا ژ يقول إذا 
دخل المســجد: «أعوذ باهللا العظيم، وبوجهة الكريم، وســلطانه القديم من 
الشــيطان الرجيم». قال: «فــإذا قال ذلك، قال الشــيطان: حفظ مني ســائر 

اليوم»(١).

 ٤٥١  آداب ا��3ل وا��Gوج /� ا�+���(٢)

من دخل المســجد فليبدأ بدخول رجله اليمنى، وليقل: «باســم اهللا، 
والحمد هللا، والصالة والسالم على رســول اهللا، وعلى أولياء اهللا، السالم 
علينا وعلى عبــاد اهللا الصالحيــن، اللهم اغفــر لي، وافتــح لي أبواب 

رحمتك».

وإن أراد الخــروج، قدم رجله اليســرى، وقــال: «اللهم إني أســتغفرك، 
باسمك انصرفت، وبذنبي اعترفت، واللهم إني أستغفرك من سوء ما اقترفت، 
اللهم صل علــى محمد وعلــى آل محمد، اللهــم افتح لي أبــواب فضلك 

ورحمتك، يا أرحم الراحمين»(٣).

معارج اآلمال ٤٦٣/٢، والحديث رواه أبو داود في كتاب: الصالة، باب: ما يقوله الرجل عند   (١)
دخول المسجد، ح: ٤٦٦.

من آداب دخول المســاجد أن يقدم الداخل رجله اليمنى في الدخول واليسرى في   (٢)
الخروج. قال البخــاري: وكان ابن عمر يبــدأ برجله اليمنى فإذا خــرج بدأ برجله 
اليســرى، وذلك لقاعدة الشــرع أن ما كان من باب التشــريف والتكريم يندب فيه 
التيامن وما كان بضده يندب فيه التياسر، وإذا أخرج يسراه من المسجد وضعها على 
ظاهر نعلــه، ويخرج يمناه ويقدمها في اللبس، وعند الدخول يخلع يســراه ويضعها 
على ظاهر نعله، ثــم يخرج اليمنى ويقدمهــا دخوًال. الموســوعة الفقهية الكويتية 

.٢٠١/٣٧
منهج الطالبين ٨/٧.  (٣)
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�$ ا�+��� %�D ا��3ل(١)�H  ٤٥٢ 

ويقصد محراب المســجد ويدعو ويتضــرع ثم يركع ركعتيــن تحية له، 
وتجزي ركعة واحدة، ألن المســجد يفرح بطاعة اهللا كما يفرح أحدنا بالتحية 
إمــا بخلق تمييز فيــه، وإما أن ذلك كناية عن تصويب الشــرع لــه وترغيبه، 
ويصليهمــا قبل أن يجلــس، وإن جلس قــام وصالهما، وقــد أدركهما على 
الصحيح، وقيل: إذا جلس لم يدركهما وقد فاتتاه، ويرده حديث ابن حبان عن 
أبي ذر: «أنه دخل المســجد فقــال ژ : أركعت ركعتين؟ قــال: ال، قال: قم 
فاركعهما»، وحديــث: «أن أبا قتادة دخل المســجد فوجده ژ جالًســا بين 
أصحابه فجلس معهم، فقال له: ما منعك أن تركع؟ قال: رأيتك جالًسا والناس 

جلوس؛ قال: فإذا دخل أحدكم المسجد فال يجلس حتى يركع»(٢).

يرى جمهور الفقهاء أنه يسن لكل من يدخل مسجًدا غير المسجد الحرام ـ يريد الجلوس به   (١)
ال المرور فيه، وكان متوضًئا ـ أن يصلــي ركعتين أو أكثر قبل الجلــوس، ومن لم يتمكن 
منهما لحدث أو غيره يقول ندًبا: ســبحان اهللا، والحمد هللا، وال إلــه إال اهللا، واهللا أكبر، وال 
حول وال قوة إال باهللا العلي العظيــم. فإنها تعدل ركعتين كما فــي األذكار، وهي الباقيات 

الصالحات، والقرض الحسن.
ويسن لمن جلس قبل الصالة أن يقوم فيصلي، فإنها ال تسقط بالجلوس، كما أنه ال خالف 

بينهم في أن تحية المسجد تتأدى بفرض أو نفل.
وأما إذا تكرر دخوله، فذهب الحنفية والمالكية ـ إن قرب رجوعه له عرًفا ـ والشافعية في قول 
مقابل األصح عندهم: إلى أنه تكفيه لكل يوم مرة. واألصح عند الشــافعية تكرر التحية بتكرر 

الدخول على قرب كالبعد، وإذا كانت المساجد متالصقة، فتسن التحية لكل واحد منها.
وكذلك اختلف الفقهاء بالنسبة لمن دخل المسجد واإلمام يخطب: فذهب الحنفية والمالكية 
 ® ¬ « ª © ﴿ :إلى أنه يجلس ويكره له أن يركع ركعتيــن، لقوله تعالى
ت االســتماع واإلنصات، فال يجوز ترك  [األعراف: ٢٠٤]، والصالة تفو ﴾ ± ° ¯

نة، وإليه ذهب شريح، وابن سيرين والنخعي وقتادة والثوري والليث. الفرض إلقامة الس
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يركع ركعتين يوجز فيهما، وبهذا قال الحسن وابن عيينة 

ومكحول وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر. الموسوعة الفقهية الكويتية ٣٠٤/١٠ ـ ٣٠٥.
مسلم في كتاب: صالة المسافرين وقصرها، باب: استحباب تحية المسج بركعتين، ح: ٧١٤.  (٢)
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وقال الطبري: يحتمل أن يقال: وقتهمــا قبل الجلوس وقت فضيلة وبعده 
وقت جواز، أو قبله أداء وبعده قضاء، أو تحمل مشــروعيتها بعده على ما إذا 

لم يصل الفضل(١).

 ٤٥٣  د3ل ا�+��� %�D اإل�e/$ و#6 أو�eت �Pا9$ ا�,الة

من دخله وقت إقامــة الصالة فليصل الصالة المقــام لها، وإن دخله في 
وقت ال يصلى فيه فــال يصليهما عنــد اإلباضّية وعند الحنفيــة والمالكية، 
وقالت الشــافعية: األصح صالتهما مخصصين النهي عــن الصالة في تلك 
األوقات بغيرها عاملين بعموم: إذا دخل أحدكم مسجًدا فليصلهما، واألحوط 
أن تســن صالتهما للداخل ولو تكرر دخوله ولو كان من غير أهل المسجد 
ما لم يمنع مانع، قال ابن حجر: هذا العدد ال مفهوم ألكثره باتفاق واختلف 
ــنة بأقل مــن ركعتين، واتفق  في أقله، والصحيح اعتباره فال تتأدى هذه الس
أئمة الفتوى على أن األمر في ذلك للندب، وصرح ابن حزم بعدم الوجوب، 
ومن أدلة عدم الوجوب «قوله ژ للذي رآه يتخطــى: اجلس فقد آذيت»(٢)، 
ولم يأمره بصالة، اســتدل به الطحاوي، وفيه نظــر الحتمال أنه قد صالهما 
والحتمال أنه لم يره حيــن دخل ويره لم يصلهما فلم يــدر متى دخل وهل 
صالهما أم ال، أو رآه دخل ولم يراقبه أصالهما أم ال، ومذهبنا تأكد ركعتين 
بال وجوب، كما أنه ال صالة واجبة إال الخمــس، وأما غير الخمس فنفل أو 
سنة متأكدة وغير متأكدة، والمتأكدة يتفاوت فيها التأكد، ونقل ابن بطال عن 

أهل الظاهر الوجوب(٣).

شرح النيل ٢٩٨/٥ ـ ٢٩٩، منهاج الطالبين ٩/٧، اإليضاح ٧/٣، معارج اآلمال ٤٦٤/٢ ـ ٤٦٥.  (١)
سنن النسائي كتاب: الجمعة، باب: النهي عن تخطي رقاب الناس، واإلمام على المنبر يوم   (٢)

الجمعة، ح: ١٣٩٩.
شرح النيل ٢٩٩/٥ ـ ٣٠٠.  (٣)
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 ٤٥٤  ا�,الة #6 ا�+��اب

قــال أبو ســفيان: أدركت أصحابنــا وهم يكرهــون الصالة فــي داخل 
المحراب، قال: ولكن ليقم خارًجا منه ويكون سجوده فيه. وعلل ذلك الشيخ 
عامر: بأن المحراب خارج من المسجد، وفي هذا التعليل نظر إذ من المعلوم 

أن ما دار به جدار المسجد فهو من المسجد(١).

(٢)�N��+ا���ود #6 ا� $/�e٤٥٥  إ 

ال تقام الحدود في المســاجد، فقد نزهت المســاجد مــن أن تقام فيها 
الحدود، أراد بها ما يشــمل األدب بالضرب، والعلة في ذلك مخافة الحدث، 
أي: البول والغائــط والدم، ويحتمل أن يريد ما يشــمل ذلك وكالم الســوء 
واألنفة وعلو األصوات، وذلك كما يحصل بالجلد والتعزير ونحوهما يحصل 
باألدب فإن األبدان والقلوب تختلف، فمــن الناس من رق قلبه فيحدث ولو 
ا للذريعة ولو  بضرب قليل أو يحدث لضعف في بدنه، وأيًضا يمنع الكل سد
لم يكن حدث، وإن ضرب فيه فأحدث لزم الضارب والماســك تطهيره، فال 
يضرب فيه ولو فعل موجب الضرب فيه، وإن قلنــا: العلة االحترام والتعظيم 
للمسجد ضرب فيه إن فعل فيه إن شاؤوا كما يقام الحد في الحرم وفي مسجد 

مكة على فاعل ما يوجبه فيه(٣).

معارج اآلمال ٤٦٧/٢.  (١)
اتفق الفقهاء على أنه تحرم إقامة الحدود في المســاجد، وألن تعظيم المسجد واجب، وفي   (٢)
إقامة الحدود فيــه ترك تعظيمه، وال خالف في إقامتها في الحــرم على من ارتكب موجب 
الحد فيه، أما من ارتكبه خارج الحرم ولجأ إليه فقد اختلف الفقهاء: فذهب جمهور الفقهاء 
إلى أنه ال يستوفى فيه حد، وقالوا: يقاطع فال يبايع وال يشارى وال يطعم وال يؤوى ويضيق 
عليه حتى يخرج فيســتوفى منه الحد، ويرى المالكية والشــافعية أنه تستوفى الحدود فيه.

الموسوعة الفقهية الكويتية ١٤٨/١٧.
شرح النيل ٣٠٣/٥، منهج الطالبين ٢٥/٧، اإليضاح ٧/٣ ـ ٨، مدونة ابن غانم ٢٢٧/٣.  (٣)
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 ٤٥٦  ا�GHذ ا���k[ داC3 ا�+���

ال يتخذ في المســاجد طريًقا بأن يدخل من باب ويخــرج من آخر ولو 
متقاربين، وصرحــوا بأنه يجوز قصــد الدخول من باب والخــروج من آخر 
بشرط الركعتين، وإن دخل مسجًدا ليضع فيه شيًئا أو يخرجه جاز له الخروج 
من أي باب شــاء إال إن قصد اإلدخــال أو اإلخراج مع الخــروج من الباب 
اآلخر قبل الحصول فيه، واتخاذ الطريق صادر ولو بمرة، وليس اتخاذ الطريق 
ا بمن يدخل من باب ويخــرج من آخر على نية  المحرم في المســجد مختص
اعتياد ذلك طريًقا لما بعد ذلك، بل يشــمل المرة الواحدة أيًضا، ويشمل نية 

الطريق إذا نواه بعد حصوله فيه بل ينوي مطلق الخروج(١).

 ٤٥٧  /� ال ��ز #��� #6 ا�+���

ال يتخذ المســجد سوًقا، يســتمر على المبايعة أو في يوم أو أكثر أو أقل 
وال يباع أو يشترى فيه ولو بشيء قليل، أو ينشد فيه بضالة، ويجاب ناشدها: 
ال جمع اهللا عليك، وكذا إنشــاد اللقطة ونحوها، وليست إجابته بذلك الزمة 
بل المعنى إن أريد جوابه فــال جواب له إال ذلك، فال يجــوز أن يجاب من 
داخل المســجد أنها عندي أو عند فالن أو في مكان أو نحو ذلك مما يكون 
مساعدة إلنشاده، وكذا اإليجاب من خارج المسجد إال بذلك لسوء إنشاده في 
المسجد، وكذلك الكالم في من هي عنده إذا أنشد عن صاحبها، ومن له علم 

بها، وسواء في ذلك كله أن تكون للمنشد أو غيره.

وال توقع فيها مبايعة، ولو لمال المسجد ولو أقل قليل بال جعل سوق، 
أو تسل فيها السيوف، أو يمر فيها بلحم جديد غير مطبوخ، وذلك حذر من 
أن يكون بــه دم نجس، أو تبنــى فيها تصاويــر، أو توضع فيهــا أو ُتبنى 

شرح النيل ٣٠٤/٥.  (١)
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بالقوارير، أو ُينفخ فيها بمزامير، أو البــوق، أو يعصى فيها وترك المعصية 
فيها من شرفها.

ويمنع فاعل ذلك بها ويخــرج وينهر إن لم ينتــه، وإن كان ال ينتهي إال 
بضرب ضرب، وإن لم يقدروا على نهي فاعل ذلك أو شــيء من المنكرات 

فيها فلينكروا بقلوبهم، وال يتركوا عمارة المسجد لذلك(١).

�� وا��Jب وا���C #6 ا�+���+,Gا� �� ٤٥٨  ا��!� �

ال يحكم في المســاجد بين الخصمين، أو يحلف إال اللعــان فإنه قيل: 
ال يقع إال فيها بعد العصر، أو يضرب وإن بيد أو كســاء، وليس من الضرب 
جبذ األذن، وال يقتــل فيها ما يدمــي إال لخوف فوت، والظاهــر جواز قتل 
ما ال يدمــي فيه إذا حل قتله، وهــو كذلك، ألنه ال ينجس المســجد، وقيل: 
بالمنع احترامًا للمســجد وإيمانًا لداخله، ولكن يخــرج فيقتل، وإن لم يطق 

إخراجه قتل فيه.

إن أصابوا العقرب خارًجا منه قتلوه، وإال فليقتلوه فيه، لقوله ژ: «اقتلوا 
الحية والعقرب وإن كنتم في صالتكم»(٢)، فعمم القتل ولم يخصه بموضع(٣).

ا�+�ل #6 ا�+���  ٤٥٩  د#� 

ال يدفن في أرض المســجد مال أو ُيطين عليه بحائطــه، وإن كان المال 
للمســجد، وال تلزم فاعل ذلك تباعة، إن لم يهدم عليــه الحائط، فإن هدمه 
ليجعله فيــه أو ليخرجه منه فتباعــة يتخلص منها باإلصــالح، وصورة عدم 

شرح النيل ٣٠٤/٥ ـ ٣٠٥، اإليضاح ٧/٣ ـ ١٠.  (١)
سنن الترمذي كتاب: الصالة، باب: ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصالة، ح: ٣٩٠.  (٢)

شرح النيل ٣٠٥/٥ ـ ٣٠٧.  (٣)
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الضمان لعدم الهدم أن يجعل ماله في كوة ســابقة معمولة أو غير معمولة من 
المســجد ويطين عليه فيخرجه بهدم ما بنى فقط، ويضمــن المال الذي طين 
عليــه إن كان لغيره، أي: لغير الــذي طين عليه، ألنه ال يتــرك إلى الحفر أو 
الهدم إليه، فإن حفر إليه أو هدم فالالزم له اإلصالح، وإن طين على مال غيره 
بدون أن يعلم أن صاحبه قد جعله فيه فال ضمان عليه ألنه فعل ما يجوز له(١).

 ٤٦٠  إ5`�د ا���J$ ���ب ا�+���(٢)

يجوز إنشــاد ضالة بباب المســجد وإن كانت الضالة لغيــره، بأن يقف 
خارًجا عن عتبته، وينشــد الضالة، وفي الديوان: ومن وجد شيًئا في المسجد 

ولم يعرف صاحبه سأل عنه في المسجد(٣).

(٤)�� ٤٦١  ا�!الم #6 ا�+��� �i/� ا��5

ال يتكلم فيه بدنيوي، وكل كالم فيه إال بصالة أو ذكر أو ســؤال حق لغو 
منهي عنه، ودرس العلم فيه وقراءته وقراءة القرآن جائزان قياســًا على الصالة 
والذكر، بل القرآن ذكر، وبعض العلم ذكر، أو يقال: ذلك عام مخصوص كما 

شرح النيل ٣٠٧/٥ ـ ٣٠٩.  (١)
ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة والشــافعية في المشهور عندهم إلى كراهة نشدان الضالة   (٢)

في المسجد. الموسوعة الفقهية الكويتية ٢١٥/٣٧.
شرح النيل ٣٠٩/٥ ـ ٣١٠، اإليضاح ٧/٣ ـ ٨، معارج اآلمال ٤٧٢/٢.  (٣)

قال الحنفية بكراهة رفع الصوت بذكر في المســجد إال للمتفقه، وفي حاشية الحموي عن   (٤)
الشعراني: أجمع العلماء سلًفا وخلًفا على استحباب ذكر الجماعة في المساجد وغيرها، إال 
أن يشوش جهرهم على نائم أو مصل أو قارئ، وصرحوا بكراهة الكالم المباح في المسجد 

وقيده في الظهيرية بأن يجلس ألجله؛ ألن المسجد ما بني ألمور الدنيا.
وفي صالة الجالبي ـ كما نقل عنه ابــن عابدين ـ الكالم المباح من حديث الدنيا يجوز في 
المساجد وإن كان األولى أن يشتغل بذكر اهللا تعالى، وقال ابن عابدين في تعليقه على قول 

=الجالبي: فقد أفاد أن المنع خاص بالمنكر من القول أما المباح فال.
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خص باتفاق على صنــع معروف، وما ذكر بعده بل يمكــن دخول بعد ذلك 
أيًضا في سؤال حق كذا قيل، ويرد أن الحق في الحديث ما وجب ألحد غيره 
ألن فيه ما نصه: أو ســائل حقه فأعطوه حقه، وإذا تكلموا في المسجد بكالم 

الدنيا نادتهم المالئكة: اسكتوا يا مقتاء اهللا، اسكتوا يا بغضاء اهللا(١).

وقد سئل سماحة الشــيخ الخليلي المفتي العام لسلطنة ُعمان عن دخول 
المساجد بالتليفون النقال دون إغالقه مما يسبب إزعاًجا للمصلين.

فقال: ذلك حرام؛ ألنه مما يمنع من ذكر اهللا وذلك بالصد عن الخشــوع في 
الصالة وهو روح الذكر، فيجب ترك هذه الهواتف جانًبا عن المسجد وإغالقها(٢).

ز #��� #6 ا�+����� �/  ٤٦٢ 

تجوز في المســجد المصافحة وأخذ الســالح من الضيف، واتفاق على 
صنع معروف واستخبار عن مطر، وسعر، وسالمة مسافر غير مهجور، وموت 

وقال المالكية: يكره رفع الصوت في المسجد بذكر وقرآن وعلم فوق إسماع المخاطب ولو 
بغير مســجد، ومحل كراهة رفع الصوت في المســجد ما لم يخلط على مصل وإال حرم، 
بخالف مســجد مكة ومنى فيجوز رفع الصوت فيهما على المشهور، وقال الزركشي: يكره 

اللغط ورفع الصوت في المسجد.
وقال ابن مفلح: يســن أن يصان عن لغط وكثرة حديث الغ ورفــع صوت بمكروه، وظاهر 
هذا أنه ال يكره ذلك إذا كان مباًحا أو مستحًبا، ونقل عن الغنية أنه يكره إال بذكر اهللا تعالى.

ونقل عن ابن عقيل أنه ال بأس بالمناظرة في مســائل الفقه واالجتهاد في المساجد إذا كان 
القصد طلب الحق، فإن كان مغالبة ومنافرة دخل في حيــز المالحاة والجدال فيما ال يعني 
ولم يجز في المسجد، وأما المالحاة في غير العلوم فال تجوز في المسجد، ونقل عنه أيًضا 

أنه يكره كثرة الحديث واللغط في المساجد. الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٠٧/٣٧ ـ ٢٠٨.
شــرح النيل ٣٠٩/٥ ـ ٣١٠، اإليضاح ٩/٣، معارج اآلمال ٤٧١/٢، موســوعة الفتاوى للشيخ   (١)

الخليلي ٢٦٣/٤.
موسوعة الفتاوى للشيخ الخليلي ٢٦٣/٤.  (٢)

=
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مفقود، ويعزى فيه من مات وليه، إذا جازت تعزيته، ويهنأ من ولد له، ويسأل 
عن أوالده، أو اشترى شيًئا، أو لبس جديًدا، أو قدم غائبة، أو نحو ذلك؛ كبرء 

مريض ومرض صحيح.

ويخطب، أي: يطلب من المرأة التزوج في المســجد خطبة جائزة شرًعا، 
ــنة بأن يطلق تطليقــة واحدة في طهر لم  ويعقد النكاح الجائز(١)، ويطلق للس

يدخل فيه عليها، ويراجع الزواج فيه أيًضا(٢).

(٣)�Pا��� �D% ���+6 ا�# �.�G٤٦٣  ا�� 

هل يتخاصم فيه عند حاكم؟ قوالن للفقهاء في هذه المسألة، سواء جعل 
قاضًيا أم ال، وهو من سؤال حق، وســؤال الحق جائز في المسجد لقوله ژ : 
«كل كالم في المســجد لغو إال ثالثة: مصل أو ذاكر اهللا أو سائل حقه فأعطوه 

اســتحب جمهور الفقهاء عقد النكاح في المسجد للبركة؛ وألجل شهرته، وأضاف المالكية   (١)
في إجازتهم لعقد النكاح في المســجد أن يكــون بمجرد اإليجاب والقبــول من غير ذكر 

شروط وال رفع صوت أو تكثير كالم وإال كره فيه.
وزاد الحنفية في المختار عندهم: أن الزفاف به ال يكره إذا لم يشتمل على مفسدة دينية فإن 

اشتمل عليها كره فيه. الموسوعة الفقهية الكويتية ٢١٤/٣٧.
شرح النيل ٣١١/٥ ـ ٣١٢.  (٢)

أجاز الحنفيــة والحنابلــة التقاضي في المســجد، فللقاضــي أن يجلس فيــه للفصل في   (٣)
الخصومات جلوًســا ظاهًرا فإن رســول اهللا ژ كان يفصل بين الخصوم في المسجد، وكذا 
الخلفاء الراشــدون من بعده، ولئال يشــتبه على الغرباء مكانه فــإن كان الخصم حائًضا أو 
نفساء خرج القاضي إلى باب المســجد فنظر في خصومتها أو أمر من يفصل بينهما كما لو 

كانت المنازعة في دابة فإنه يخرج الستماع الدعوى واإلشارة إليها في الشهادة.
وللمالكية طريقتان، األولى: استحباب الجلوس في الرحاب وكراهته في المسجد، والثانية: 
استحباب جلوسه في المسجد نفسه، وكره الشافعية للقاضي أن يجلس للقضاء في المسجد.

الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٠٨/٣٧ ـ ٢٠٩.
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حقــه»(١)، وال يحكم إال خارجه، وجــوز الحكم فيه أيًضا وهو أنســب؛ ألن 
الحكم فرض وأمر بمعروف ونهي عن منكر، وهما فرضان، والتخاصم سؤال 
حق وهو غير واجب في الجملــة، فإذا جاز فيه ما ليس واجًبا فكيف ال يجوز 

ما وجب(٢).

 ٤٦٤  ا��GD/$ وا��
اق #6 ا�+���(٣)

وال ينخم فيه أو يبزق، قيل: إن المســجد ينزوي من النخامة كما ينزوي 
الجلد من النار، أي: ينقبض، وهو كناية عن كرهه ذلك، فإما أن اهللا جل وعال 
يجعل له تمييًزا فيكره ذلــك، وإما أن هذه الكناية كنايــة عن التحريم وذلك 
االنزواء إنما هو بوضع النخامــة في أرضه أو جداره أو ســقفه من داخله أو 
خارجه ال بصوت التنخم بال وضع لها في ذلــك، «ورأى ژ نخامة في قبلة 
المســجد فحكها بعرجون من طاب ـ وهو نوع من ألوان الثمر ـ فقال: أيكم 
أحب أن يعــرض اهللا عنه، إن أحدكــم إذا قام يصلي فــإن اهللا قبل وجهه فال 
يبصقن قبلــه وال عن يمينه، وليبصق عن يســاره تحت رجله اليســرى، فإن 

عجلت به بادرة فليفعل بثوبه هكذا»(٤).
قال الخطابي: يدل هذا التعليل على أن البزاق في القبلة حرام ســواء كان 
في المســجد أم ال، وال ســّيما من المصلــي. والنهي عن البــزاق والنخامة 

مصنف ابن أبي شيبة، كتاب: الزهد، ح: ٣٦٤٩٢.  (١)
شرح النيل ٣١٢/٥ ـ ٣١٣، اإليضاح ١٠/٣.  (٢)

البصاق حرام في المســجد ومكروه على حيطانه، فإذا بصق المصلي في المسجد كان عليه   (٣)
أن يدفنه، إذ البصق فيــه خطيئة، وكفارتها دفنه، والمشــهور في ذلــك أن يدفنه في تراب 
المســجد ورمله، إن كان له تراب أو رمل ونحوهما. فإن لم يكن أخــذه بعود أو خرقة أو 

نحوهما أو بيده وأخرجه منه. الموسوعة الفقهية الكويتية ٩٦/٨ ـ ٩٧.
رواه البخاري في كتاب: الصالة، باب: حك البزاق باليد من المسجد، ح: ٤٠٥.  (٤)
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للتحريم باتفاق وال يجري فيه الخالف في أن كراهية البزاق في المسجد هل 
للتنزيه أو للتحريم(١).

أو ا��,C }� دC3 ا�+��� م Oا�  CP٤٦٥  /� أ 

روي عن أنس وابن عمر وجابر قال ! : «من أكل من هذه الشجرة 
المنتنــة فال يقربن مســجدنا، فــإن المالئكــة تتأذى مما يتــأذى منه 

اإلنس»(٢).
وعن جابر عنه ! : «من أكل ثوًما أو بصًال فليعتزل مسجدنا»(٣).

 ٤٦٦  /� /�ت #6 ا�+���

إن مات فيه ميت أخرج إن أمكن وإال رد عليه التراب في مكانه، فيكون 
ذلك قبــره، ولو زال منه أثــره، وال حريم لذلك القبر ألنه في المســجد عن 
ضرورة غير أنه ال يتخطى وال يقعد عليه أو يوقف عليه وال يمشــى عليه وال 
يصلى عليه ولو زال، والصــواب أنه ال يعتد به إذا زال ألن أرض المســجد 
ســابقة عليه، وإنما كان عن ضرورة، فإذا زال رجعت ألصلها فكانت كســائر 

أرض المسجد(٤).

شرح النيل ٣١٣/٥ ـ ٣١٤، معارج اآلمال ٤٧٥/٢.  (١)
مسلم في كتاب: المســاجد ومواضع الصالة، باب: نهي من أكل ثوًما أو بصالً أو كراًثا أو   (٢)
نحوها مما لــه رائحة كريهة عن حضور المســجد حتى تذهب تلك الريــح، وإخراجه من 

المسجد، ح: ٥٦٤.
معارج اآلمال ٤٧٦/٢، والحديــث رواه البخاري في كتاب: األذان، بــاب: ما جاء في الثوم   (٣)

النيء والبصل، ح: ٨٥٥.
شرح النيل ٣١٥/٥، اإليضاح ١٠/٣.  (٤)
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(١)�N��+الق ا�t٤٦٧  إ 

ال يغلق المســجد ألن إغالقه منع له عن أن يذكر فيه اسم اهللا، وسعي في 
خرابه إذ قد يقصده أحد للعبــادة وقت إغالقه فال يجد دخوًال وإن كان يطلب 
الفتح فيفتح له، فكذلك ال يجوز ألن ذلك منه تملك للمسجد وهو بيت اهللا، 
وتكليف على الطالب في طلبــه، وألنه قد يجيء لنفل ويجب الســتر، وإذا 
طلب ظهر أمره، وجاز غلقــه عمن خيف منه ضرره كتنجيس وهدم وســرقة 

ودخول مشرك(٢).

���+��� �ً��y /� أ��ث �٤٦٨  �! 

يمنع محدث كبناء أو غــرس أو ربط دابة أو نجــس بحريمه إال إن كان 
البناء أو الغرس أو الدواب للمســجد، وال يجدوا إال ذلك أو رأوا المصلحة 
فيه فجائز، ويحذر التنجيــس لجداره ما أمكن، وإن اضطر عدو أو ســبع أو 
ســيل أو حريق أو نحو ذلــك من المضار أحــًدا، فله ربط دابتــه في حريمه 
وتنجيس حريمه إذا لم يجد إال ذلك، وإذا زالت العلة أصلح الفساد من نجس 

وغيره(٣).

ذهب جمهور الفقهاء وهــو قول للحنفية إلى أنه ال بأس بإغالق المســاجد في غير أوقات   (١)
الصالة، صيانة لها وحفًظا لما فيها من متــاع، وتحرًزا عن نقب بيوت الجيران منها، وخوًفا 

من سرقة ما فيها.
وذهب الحنفية في قول آخر إلى أنه يكره تحريًما إغالق باب المســجد ألنه يشبه المنع من 
 K J I H G F E D C ﴿ :الصالة والمنــع من الصالة حرام لقوله تعالــى
 ]  \  [  Z  YX  W  V  U  T  S  R  Q  PO  N  M  L

^ _ ` b a ﴾ [البقرة: ١١٤]، الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٢٨/٣٧.
شرح النيل ٣١٥/٥، اإليضاح ١١/٣.  (٢)

شرح النيل ٣١٥/٥.  (٣)
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 ٤٦٩  /���$ ���� ا�+���

خالف بين العلماء، هل هو سبعة عشر كما صدر به في الديوان، أو ثمانية 
عشر ذراًعا، أو أربعون أو ثمانون؟

وفي التاج: حريم المسجد ذراعان، ومن اســتنجى تحت جدار المسجد 
فقد جمع بين تنجيس حريمه والتعري إلى جداره، وأما حريم المســجد لبناء 
مسجد آخر، فقيل فيه: إنه إذا كان بحيث إذا ســمع الرجل األذان أراق البول 
وتوضأ ثم ذهب إلى المســجد لم يدرك الصالة مع الجماعة، يعني لم يدرك 
تكبيرة اإلحرام معهم، ولو كان يدرك ما بعدها أو يســتدرك فهناك يجوز بناء 
مســجد آخر، ودون ذلك ال يجوز، وهذا في قرية وقيــل: إن كان ال يتراءى 
المســجدان في قرية في العمــارة أو ال يخرب األول بعمــارة األخير بتحول 

الناس إليه فال بأس ببنائه.

وذكر بعضهم: أن من أراد بناء مســجد في قرية فيها غيره وخاف إن بناه 
خرب األول جاز بناؤه إن لم يقصد إضــرار األول، وقيل: إن خاف ذلك فال 
يفعل والمســجد الضرار، قيل: هو ما إذا عمر خرب مقابله، وجاز بناؤه قرب 
آخر لمن ال يقدر أن يصل إليه، وربما وجدت مساجد متجاورة في القرى ولم 

يعلم من المسلمين إنكار في ذلك(١).

 ٤٧٠  األذان #6 /��� وا�,الة #6 آ�3

يجوز األذان في مسجد والصالة في آخر وإن بعد عن بعض أهل المنزل 
فبني آخر وتركوا األول جاز إن لم يقصدوا خرابه، وإن خرب مسجد وال مال 

له يعمر به فاستحسن عماره موضًعا بقربه أجود منه وبنوه باتفاقهم جاز(٢).

شرح النيل ٣١٥/٥ ـ ٣١٧، اإليضاح ١١/٣، جوابات السالمي ٥٧٨/١.  (١)
شرح النيل ٣١٧/٥.  (٢)
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���+��� �J� �/ K� ٤٧١  ا���� %

يحجر على مضر المســجد بإحــداث فيه أو في حريمــه، فإن أدب، وال 
يجوز هــدم المصلى ولو في الــدار وال إبطاله، وال تنجــس، ولزم المنجس 
تطهيــر المصل إن فعل، وردهــا لمكانها، وكذا حجارة مســجد، ومن نجس 
فيهما حصى أو تراًبا، رد إليه مثله طاهًرا وأخرجه وتاب، وال يلزمه الرد إن لم 

يحتاجا إليه(١).

(٢)ED+� و/� ال ��ل ا�+� ٤٧٢  /� �+ED /� د3

ال يجعل مســجد موضع حضور للصبيان، ويحجر عليهــم أن يدخلوه، 
ويمنع منه المجانين والبهائم والسباع والسكران، ويجوز للخائف أن يقعد فيه 
ما لم يؤذ المصلين ويشــغلهم، وكذا الدواب إن اضطــروا إلى ذلك ولزمهم 
إخراج روثهــا والتطهير متى قــدروا، وال ضمان فيما أحدثــت الدواب عند 

شرح النيل ٣١٧/٥.  (١)
قال ابن الهمام من الحنفيــة: هؤالء المكتبون الذين يجتمع عندهم الصبيان في المســاجد   (٢)
للتعليم فإنه ال يجوز لهم، إذ هم ال يقصدون العبادة بل االرتــزاق، ومعلم الصبيان القرآن 
كالكاتب إن كان باألجر ال يجوز وأما إن كان حســبة هللا فال بأس به، ومنهم من فصل هذا، 
إن كان لضرورة الحر وغيره ال يكره وإال فيكره، وســكت عن كونــه بأجر أو غيره فينبغي 
حمله على ما إذا كان حســبة، فأما إن كان بأجر فال شــك في الكراهة، وعلى هذا فإذا كان 
حســبة وال ضرورة يكــره، ألن التعليم نفســه ومراجعــة األطفال ال تخلو عمــا يكره في 

المسجد، وقال ابن عابدين: وفي الخالصة تعليم الصبيان في المسجد ال بأس به.
وكره المالكية تعليم الصبي في المسجد إال أن ابن القاسم روى إن بلغ الصبي مبلغ األدب 

فال بأس أن يؤتى به المسجد، وإن كان صغيًرا ال يقر فيه ويعبث فال أحب ذلك.
والمذهب عندهم منع تعليم الصبيان فيه مطلًقا ســواء كان مظنة للعبث والتقدير أم ال، ألن 

الغالب عدم تحفظهم من النجاسة.
ونقل الزركشــي عن القفال أنه ســئل عن تعليم الصبيان في المســجد؟ فقال: األغلب من 

الصبيان الضرر بالمسجد فيجوز منعهم. الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٠٦/٣٧ ـ ٢٠٧.
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دخول أو خروج أو وقوف في مال أو نفس، وكذا إن اضطروا إلى إدخال مال 
فيه من خوف مطر أو عــدو فما لم يتولد من ذلك ضر ولــو على عماره فال 
بأس به، ومن وضع حديًدا فيه حيث يجوز له فعقر إنســاًنا أو دابة فال ضمان 

عليه(١).

 ٤٧٣  د3ل ا�+�أة ا�+���(٢)

ال تمنع المرأة من دخول المسجد إال إن كانت تدخل بالريحة أو بالزينة 
الفاخرة من ثوب أو غيره، أو تختلط بالرجال أو تكشف لهم أو ترفع صوتها، 
وفرق كثير مــن المالكية وغيرهــم بين الشــابة وغيرها، ونظــر فيه بعض، 
وعنه ژ «أنه قال ألم سعيد: صالتك في بيتك خير من صالتك في حجرتك، 
وصالتك في حجرتك خير من صالتك في دارك، وصالتك في دارك خير من 
صالتك في مسجد قومك، وصالتك في مســجد قومك خير من صالتك في 

مسجد الجماعة»(٣).

شرح النيل ٣١٧/٥ ـ ٣١٨، اإليضاح ١١/٣.  (١)
ذهب الفقهاء إلى أنه يستحب للنســاء أن تكون صالتهن في بيوتهن، فذلك لهن أفضل من   (٢)
صالتهن في المســجد، فإن أرادت المرأة حضور المســجد مع الرجال: فإن كانت شابة أو 
كبيرة يشــتهى مثلها كره لها الحضور وإن كانت عجوًزا ال تشــتهى لم يكره لها، وإن كانت 
شــابة غير فارهة في الجمال والشــباب جاز لها الخروج لتصلي في المسجد، بشرط عدم 
الطيب، وأن ال يخشــى منها الفتنة، وأن ال تزاحم الرجال، وأن تكــون الطريق مأمونة من 
توقع المفسدة، فإن لم تتحقق فيها تلك الشروط كره لها الصالة فيه، فقد كانت النساء يباح 
لهن الخروج إلى الصلوات، ثم لما صار ســبًبا للوقوع في الفتنة منعن عن ذلك حيث كان 

المنافقون يتأخرون لالطالع على عوراتهن. الموسوعة الفقهية الكويتية ٢١٧/٣٧ ـ ٣١٨.
شرح النيل ٣١٧/٥، اإليضاح ١١/٣، جوابات السالمي ٥٦٨/١ ـ ٥٦٩، والحديث رواه ابن شيبة   (٣)

في المصنف، ح: ٧٦٨٩.
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 ٤٧٤  د3ل ا�+`�ك ا�+���(١)

وال يدخل مشرك المسجد، وال يســتظل بظله من خارج وال يستند إليه، 
وزعم بعضهم أنه يجوز أن يدخله لحكومة؛ وفي التاج: وال يتركوا أهل الذمة 
يدخلون المساجد إال من ضرورة، وقال أبو الحسن: ال يمنع من أراد الحكم 
من دخول المسجد من حائض وجنب وكافر إال الحرام، «وقد أنزل النبي ژ 

وفد ثقيف المسجد»(٢).

�� #6 ا�+���� ٤٧٥  اإل�Iار ���+,

من وضع به ثوًبا نجًســا أضر بأهله، وهم الذين يصلــون فيه ويعمرونه 
واإلضرار يكون بإفســاد ذلك الثوب صــالة من مســه أو كان قدامه بمقدار 
ينقضها أو على حصير على ما مر، وبإشــغاله الناس بالتحرز عنه، والخوف 
منه، وبنقله من موضعه ومخافة أن يكون فيه شــيء يضمنه محوله إذا ضاع، 
ولو كان ال ضمان على من حوله مــن مكانه ليصلي فيه إذا لم يجد إال ذلك، 

يرى الحنفية أنــه ال بأس بدخول الذمي المســجد الحــرام أو غيره من المســاجد، ومنع   (١)
المالكية دخول الذمي المسجد، وإن أذن له مســلم في الدخول ما لم تدع ضرورة لدخوله 

كعمارة وإال فال.
وقال الزركشــي: يمكن الكافر من دخول المســجد واللبث فيه وإن كان جنًبا، فإن الكفار 

كانوا يدخلون مسجده ژ وال شك أن فيهم الجنب.
وأطلق الرافعي والنووي رحمهمــا اهللا أنه يجوز للكافر أن يدخل مســاجد غير الحرم بإذن 
المسلم، فإذا لم يأذن له المســلم في ذلك فليس له الدخول على الصحيح، فإن دخل بغير 

إذن عزر إال أن يكون جاهًال بتوقفه على اإلذن فال يعزر.
ويرى الحنابلة: أنه ليس للذمي دخول مســاجد الحل (وهي كل مســجد خارج نطاق حرم 
مكــة) بغير إذن المســلمين، وفي قــول آخر لهــم دخوله. الموســوعة الفقهيــة الكويتية 

٢٢٠/٣٧ ـ ٢٢١.
شــرح النيل ٣١٨/٥، منهج الطالبين ٢٣/٧ ـ ٢٤، مصنف ابن أبي شــيبة كتاب الصالة، باب   (٢)

المشرك يدخل المسجد، ح: ١٦٢٢.
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واحترز بالوضع من التعليق فإنه غير ضار، وأما المصلي مع اإلمام سترة له، 
أعني: وقاية لصالته، فال تفسد بمرور وال بنجس غير متصل به(١).

 ٤٧٦  /� و�N #6 ا�+���

لقطة المســجد كغيرها وما ترك مما لم يعتد انتفاع المسجد وعماره به، 
فجائز أخذه ومــا اعتيد فيه ذلك فليحمل على أن صاحبه تركه للمســجد فال 
يأخذه أحد، ومن رأى فيه نعًال أو ثوًبا أو غيرهما مما يشغل المصلي فله عزله 
عنه وال ضمان عليه فيه، وال يحول بســط مســجد إلى غيــره وإن وجد فيه 
ما كالنوى أو الثمر أو الحطــب ورماه فال عليه، وقيل: إن تركه في غير الحرز 

ضمن.

ودخل بشير المســجد يجر رداءه فســدع قارورة فيه فانكسرت وانصب 
ما فيها فانصرف ولم يلزم نفسه ضماًنا، وكان بعض يخرج الثوب ونحوه من 
المســجد، والواضح لزوم الضمان إن وجد موضًعا يصلــي فيه إال إن اتصل 

الصف إليه فليزله عن محله وال ضمان عليه(٢).

 ٤٧٧  د3ل ا��VD وا����o ا�+���(٣)

م، وتحتمله الكراهة بأن يراد بها التحريم،  يكره دخول الجنب، وقيل: حر
وكذا اســتناد مثل الجنب على جداره من خارج، قيل: يكــره، وقيل: يحرم، 

شرح النيل ٣١٨/٥، اإليضاح ١١/٣.  (١)
شرح النيل ٣١٩/٥.  (٢)

قال الحنفية والمالكية: إنه يحرم على الجنب والحائض والنفســاء دخول المســجد، وقال   (٣)
الشــافعية والحنابلة: يحرم عليهم المكث في المســجد، كما يحرم على الحائض والنفساء 

العبور فيه إن خيف تلويث المسجد وإن لم يخف التلويث جاز العبور.
=واتفق الفقهــاء على أنه ليس للمرأة إذا حاضت، والرجل إذا أجنب، وهما في المســجد أن
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ومثله هو الحائض والنفســاء واألقلــف البالغ غير تائب وغيــر معذور وكره 
الربيع اســتناد المشرك على جدار المســجد من خارج وقعوده في ظله حذًرا 
من تنجيســه، وإن كان ال بّد من تنجيســه لو دخله لم يجز لــه دخوله، ومن 

يبقيا فيه وهما على ما همــا عليه، وعليهمــا أن يخرجا منه حتى يطهــر كل منهما، ونص 
الحنفية على أن االعتكاف ال يفســد باالحتالم، ثم إن أمكنه االغتسال في المسجد من غير 

أن يتلوث المسجد فال بأس به، وإال فيخرج ويغتسل ويعود إلى المسجد.
وقال المالكية: إذا حاضت المرأة وهي في مســجد اعتكافها ـ قبل إتمام ما نوته أو نذرته ـ 
خرجت وجوًبا منه وعليها حرمة االعتكاف، فال تفعــل ما ال يفعله المعتكف من جماع أو 
مقدماته أو غير ذلك، فإذا طهرت من حيضها رجعت فوًرا لمعتكفها للبناء، والمراد بالبناء: 
اإلتيان ببدل ما حصل فيه المانع وتكميل ما نذرته ولو أخرت رجوعها إليه ولو ناســية أو 

مكرهة بطل اعتكافها وعليها أن تستأنفه.
وإذا أجنب الرجل في المسجد وكان معتكًفا فســد اعتكافه وابتدأه بعد أن يغتسل، إذ يحرم 
على المعتكف من أهله بالليل ما يحرم عليه منهن بالنهار، وال يحل لرجل أن يمس امرأته 

وهو معتكف.
ويقول الشافعية: إذا طرأ الحيض وجب الخروج، وكذا الجنابة إن تعذر الغسل في المسجد 
لحرمة المكث فيه على الحائض والجنب، فلو أمكن الغســل فيه جاز الخروج له وال يلزم، 
بل يجوز الغسل فيه ويلزمه أن يبادر به كيال يبطل تتابع اعتكافه، وال يحسب زمن الحيض 

وال الجنابة في المسجد من االعتكاف لمنافاتهما له.
وقال الزركشــي: إذا أجنب الرجل في المســجد اســتحب له أن يراعي أقــرب الطرق إلى 

الخروج.
ويقول الحنابلة: إنه على الحائض المعتكفة أن تتحيض في خباء في رحبة المسجد إن كان 
له رحبة وأمكن ذلك بال ضرر وإال ففــي بيتها، فإن طهرت وكان االعتكاف منذوًرا رجعت 

فأتمت اعتكافها وقضت ما فاتها وال كفارة عليها.
وقال ابن مفلح: وفي جــواز مبيت الجنب فيه مطلًقا بال ضــرورة روايتان، وقيل: يجوز إن 
كان مسافًرا أو مجتاًزا، وإال فال، وإذا خاف الجنب على نفسه أو ماله، أو لم يمكنه الخروج 
من المســجد، أو لم يجد مكاًنا غيره، أو لم يمكنه الغســل وال الوضــوء تيمم ثم أقام في 
المسجد، وإذا توضأ الجنب فله اللبث في المسجد، وقال أكثر أهل العلم: ال يجوز له ذلك، 

الموسوعة الفقهية الكويتية ٢١٨/٣٧ ـ ٢١٩.

=
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أجنب فال يدخله حتى يغتســل أو يتيمم إن لم يقدر على االغتســال، وزعم 
بعض العلماء: أنه يجوز له أن يتيمــم ويدخله ولو قدر عليه، ومن نزلت عليه 
جنابة في المســجد فليخرج منه، ورخص لــه أن يقعد فيــه أو يرقد إن كان 
ال يصل النجس المســجد، ولعل قائلــه ال يرى القيــاس ألن النهي ورد في 
دخول المســجد الجنب، وهذا قد دخله وهو غير جنب فلم يقسه بعد إجنابه 
فيه على من دخله جنًبا، والصحيح أنه كداخله جنًبا يلزمه الخروج، ألن العلة 

حصول الجنب في المسجد(١).

اختلف العلماء في دخول الجنب المســجد على ثالثة أقوال: فقوم منعوا 
ذلك بإطالق لنهي النبي ژ عن ذلك، وقوم منعوا ذلك إال لعابر فيه ال مقيم، 

وقوم أباحوا ذلك للجميع.

وســبب اختالف أصحاب هذين القولين األخيرين تــردد قوله تعالى: 
 ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s ﴿
ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ … ﴾ [النساء: ٤٣]، بين أن يكون في اآلية 
مجاز حتى يكون هناك محذوف، وهــو موضع الصالة، وبين أن ال يكون. 
فمن قال: في اآلية محذوف معناه ال تقربوا مواضع الصالة، اســتثنى عابر 
سبيل من النهي عن قرب موضع الصالة، ومن قال: ليس في اآلية محذوف 
وهي على حقيقتها جعل العابر الســبيل هو المســافر الذي عدم الماء وهو 
جنب، فمن رأى أن فــي اآلية محذوًفا أجاز المرور للجنب في المســجد، 
ومن لم ير ذلك لم يكن عنده في اآلية دليل علــى منع الجنب اإلقامة في 

المسجد. اإليضاح(٢).

شرح النيل ٣١٩/٥ ـ ٣٢٠، منهج الطالبين ٢٢/٧، ٢٣، اإليضاح ١٢/٣.  (١)
١٨٧/١ ـ ١٨٨.  (٢)
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�D/ ���H��/و ���+� ٤٧٨  /��.�ة ا���و �

من حصره عدو إلى المسجد جاز مقاتلته عليه، أي: مقاتلة العدو من فوق 
المســجد، ويحذر من فســاده وال يرمى بحجارته؛ أي: الحجــارة التي عليه 
فضلت عن بنائه أو حفظت له، وجاز إن جعلت لذلك، ألن الحجارة إذا كانت 

فيه أو عليه كمال له.

ويجــوز القتال بحجارة المســجد بال هدم جدار أو ســقف إليها إذا 
اضطر إلى ذلك عامروه أو مــن المجيء إليه ولم يمكنه االســتغناء عن 
القتال بها وعليه الضمان، وإنما يجوز له ذلــك إذا كان القتال حالًال له، 
وأما إن احتاج إليها ولم يكن بتلك الضرورة، فال يجوز له القتال بها ألن 
قتــال العدو طاعــة، والتصرف فــي مال المســجد معصيــة، وال طاعة 

بمعصية(١).

وإذا خاف أهل البلد من عدوهم والتجؤوا إلى المســجد، واضطروا إلى 
ذلك، ونقلوا إليه الجندل وغيــره، ليحاربوا به، فاالضطرار غير االختيار؛ ألن 
المساجد جعلت لعبادة اهللا وأســباب اآلخرة، من اضطر وفعل شيًئا من ذلك، 
فالتوبة تجزيهم، ما لم تثبــت من فعلهم مضرة، فإن أضر شــيء من فعلهم، 

فعليهم إزالة الضرر(٢).

ا��Dر #6 ا�+���  ٤٧٩  إ���د 

يجوز أن توجد نار في كانون إن رئــي صالحها، وأجيز إيقادها في أرضه 
لصالح، ويحذر أن تحرق الحصير ونحوه ويزال الرمــاد، وال يرمى في ناره 
قمل، وال يرمى أيًضا في نار غيــره، وال يلقى في األرض، هذا هو الصحيح، 

شرح النيل ٣٢٠/٥ ـ ٣٢١، منهج الطالبين ٠/٧ ٢، اإليضاح ١٢/٣.  (١)
منهج الطالبين ٢٠/٧.  (٢)
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وأجاز بعضهم إلقاءه في نار غير المســجد، وأجاز بعضهم رميه في األرض، 
وعن بعض: يرمى ويلقى في النار ويقتل(١).

��$ وا�+D�D$ #6 ا�+���kا� �oا��وا EI٤٨٠  و 

ال يوضع في المســجد رائحة نتنة، ومن أنتن المســجد لزمــه أن يطيبه 
بالرائحة الطيبــة، وال يوضع البخور وإن كان طيًبا، وأجيــز لقول جابر الدال 
على جوازه إذ قال: ومن أجل ذلك جعلتم الخلوق في مســاجدكم، وألنه ژ 
جعل مكان النخامة طيًبــا مع أنها ال نتن فيهــا بل جعله بعــد إزالتها، وأما 
المانع، فقيل: لعل وجهه قول عائشة: لو أدرك رسول اهللا ژ ما أحدث النساء 
ـ تعني: من الطيب ـ لمنعهن المســجد، أي: لمنع المتطيبة منهن لئال يشغلن 
الناس، وال دليل فيه ألنه ليس الطيب في غير المــرأة كالطيب فيها، فالطيب 

من المرأة إذا علم أنه منها دون غيره(٢).

�o�Dا�  ���DHو ��د #6 ا�+�e٤٨١  ا�� 

يجوز الرقود في داخل المســجد للمســافر، ورخص لمقيم أراد حضور 
جماعة للصالة أو لقراءة القرآن وخاف فوتها إن لــم يكن فيه، ويقام إن أضر 
بأهل المجلس بفســوه أو غطيطه أو بدعاء حاله إلى النــوم، فإن حال النائم 

تدعو إلى النوم، أو بكشف عورته أو غير ذلك.

والظاهر أنه ال ينبــه لمعروف دخل عليــه، وقد أخذه النــوم ألنه غائب 
بنومه، وإنما ينبه النائم لصــالة أو لمضرة تصيبه أو تصيب غيره منه أو لطعام 
أو لنومه، أو في طريق أو باب أو بعد العصر أو بعد الفجر أو في الضحى أو 

شرح النيل ٣٢١/٥، اإليضاح ١٢/٣ ـ ١٣، جوابات السالمي ٥٦٩/١.  (١)
شرح النيل ٣٢١/٥ ـ ٣٢٢، معارج اآلمال ٤٨٠/٢، جوابات الســالمي ٥٦٣/١، والحديث رواه   (٢)

مالك في الموطأ، ح: ٤٦٧، وابن أبي شيبة في المصنف ح: ٧٦٨٤.
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بين شــمس وظل بعضه في أحدهما وبعضه في اآلخر، وقيل: ال ينبه للصالة 
ألنه ال يلزمه، وأمــا تنبيهه لمضرة تلحقه إن لم ينتبــه، فهو من باب التنجية، 
وإما لمضــرة تصيب غيره منه فإنــه ولو لم يخاطب بها فإنــه ينبه لها لحرمة 
الضرر، وال ســّيما إن تعــرض للنوم حيــث يضر غيره فإنــه حينئذ مخاطب 

بتعرضه بالذات وبما ترتب عليه في النوم.

وقيل: إن الترخيص في نوم المقيم في المســجد في قائلة، وقيل: يجوز 
النوم فيه ولو لمقيم ولو بدون انتظار صالة إن لم يكن إضرار(١).

�� #6 ا�+����S� أن �#��+�ز ��� �/  ٤٨٢ 

ال يطبخ به مسافر طعامه، أو يخبزه، أو يقليه أو يشويه أو يفعل مثل ذلك، 
أو يخزن فيه ماله ولو ســالًحا، وجــوز ذلك إن اضطر إليــه، وال يجعل فيه 
حيواًنا، وجاز للضيف وابن الســبيل أن يفعال فيه ذلــك كله إال حيوانهما فال 

يدخاله فيه(٢).

 ٤٨٣  إ5`�د ا�`�� #6 ا�+���(٣)

ذكر في «التاج»: أنه ال يجوز إنشاد الشــعر في المسجد، ومن أنشده قيل 
له: قص اهللا فاك، ومر عمر ƒ بحسان ينشد فيه فلحظ إليه أو نهاه، فقال له: 
كنت أنشد فيه عند من هو خير منك، فقال له: لتأتين بصحة ذلك وإال علوتك 

شرح النيل ٣٢٢/٥ ـ ٣٢٣.  (١)
شرح النيل ٣٢٣/٥، اإليضاح ١٣/٣.  (٢)

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن العبرة بمضمون الشعر، فإن كان حسًنا جاز إنشاده في المسجد   (٣)
وإال فال، قال ابن عابدين: أخرج الطحاوي في شــرح معاني اآلثار «أنه ژ نهى أن تنشــد 
األشعار في المســجد، وأن يباع فيه الســلع، وأن يتحلق فيه قبل الصالة» أخرجه الترمذي 
=(١٣٩/٢ ـ ط الحلبي) ثــم وفق بينه وبين ما ورد أنه ژ «وضع لحســان منبًرا ينشــد عليه
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بالدرة، فاستشهد جماعة من الصحابة فشهدوا له، فأمسك عنه وروي: «أنه ژ 
بنى لحســان منبًرا يقول فيه الشــعر»(١)، وذلك أنه يمنع منــه من يمدح من 
ال يستحق المدح، أو يذم من ال يستحق الذم، أو يذكر النساء يشغل القلوب، 
أو ينشد بإلحان وزيادة حروف، وال يمنع منه من ينشد شعر العلم والموعظة، 
ومدح اإلســالم والمســلمين، وما يحث على الطاعة، أو يحذر عن المعصية 

بدون اإللحان والزيادة(٢).

والراجح في هذا: أن من قال الشعر في المسجد، يمدح به من ال يستحق 
المدح، أو يذم من ال يســتحق الذم، أو يذكر النساء، يشــغل بذكرهن قلوب 

الرجال، أو يزيد بألحان، فهذا معنا ال يجوز.

ومن قال الشــعر الذي فيه الحكمة أو العلم من أي فن كان، أو يمدح 
به النبي ژ أو اإلســالم، أو شــعر فيه تشــويق إلى الجنة، أو تحذير من 
النار، أو يحث فيه على طاعــة اهللا، أو نهي عن منكر، أو معنى من معاني 
الطاعة، ولم يزد فيه حروًفا أو ألحاًنا عند إنشــاده، فال بأس في مثل هذا 

فيما معنا(٣).

الشــعر» أخرجه أبــو داود (٢٨٠/٥ ـ تحقيق عــزت عبيد دعاس) بحمــل األول على 
ما كانت قريش تهجوه به، أو على ما يغلب على المســجد حتى يكــون أكثر من فيه 
متشــاغًال به، وكذلك النهي عن البيع فيه هو الذي يغلب عليه حتى يكون كالســوق 
«ألنه ژ لم ينــه عليا عن خصف النعل فيــه» أخرجه الطحــاوي (٣٥٩/٤ ـ ط مطبعة 
األنوار المحمديــة) مع أنه لو اجتمع النــاس لخصف النعال فيه كــره، فكذلك البيع 
وإنشاد الشــعر والتحلق قبل الصالة فما غلب عليه كره وما ال فال. الموسوعة الفقهية 

الكويتية ١١٩/٢٦.
أخرجه أبو داود ٢٨٠/٥، تحقيق عزت عبيد دعاس.  (١)

شرح النيل ٣٢٤/٥، منهج الطالبين ١٠/٧.  (٢)
منهج الطالبين ١٠/٧.  (٣)

=
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م داC3 ا�+���(١)Dوا� CP٤٨٤  األ 

األكل والنوم داخل المســجد أو ظهره كغريب لمبيت ليلة أو أكثر، 
ال بأس بذلك ال أن يتخذه عادة أو مســكًنا إال من ضرورة(٢)، وال على 

كره الحنفية األكل في المســجد والنوم فيه وقيل: ال بأس للغريب أن ينام فيه، وأما بالنسبة   (١)
للمعتكف فله أن يشــرب ويأكل وينام في معتكفه ألن النبي ژ لم يكن يأوي في اعتكافه 

إال إلى المسجد، وألنه يمكن قضاء هذه الحاجة في المسجد فال ضرورة إلى الخروج.
وأجاز المالكية إنزال الضيف بمســجد بادية وإطعامه فيه الطعام الناشف كالتمر ال إن كان 
مقذرا كبطيخ أو طبيخ فيحرم إال بنحو سفرة تجعل تحت اإلناء فيكره، ومثل مسجد البادية 
مســجد القرية الصغيرة وأما التصنيف في مسجد الحاضرة فيكره ولو كان الطعام ناشًفا كما 
هو ظاهر كالمهم، كما أجازوا النوم فيه بقائلة، أي: نهاًرا وكذا بليل لمن ال منزل له أو عسر 

الوصول إليه.
أما المعتكف: فاســتحبوا له أن يأكل في المســجد أو في صحنه أو في منارته وكرهوا أكله 

خارجه، وأما النوم فيه مدة االعتكاف فمن لوازمه، إذ يبطل اعتكافه بعدم النوم فيه.
وقال الشــافعية: يجوز أكل الخبز والفاكهة والبطيخ وغير ذلك في المســجد، وقالوا أيًضا 
بجواز النوم في المســجد فقد نص عليه الشــافعي في األم، أما المعتكف فأكله ومبيته في 
مســجد اعتكافه، وأجيز لــه أن يمضي إلى البيــت ليأكل فيــه، وال يبطــل اعتكافه وهو 

المنصوص عليه عند الشافعية ألن األكل في المسجد ينقص من المروءة فلم يلزمه.
وعند الحنابلة قال ابن مفلح: ال يجوز دخول المســجد لألكل ونحوه، ذكره ابن تميم وابن 
حمدان، وذكر في الشــرح والرعاية وغيرهما بأن للمعتكف األكل في المسجد وغسل يده 
في طست، وذكر في الشرح في آخر باب األذان: أنه ال بأس باالجتماع في المسجد واألكل 

فيه واالستلقاء فيه.
وقال ابن قدامة: ال بأس أن يأكل المعتكف في المســجد ويضع سفرة يسقط عليها ما يقع 

منه كيال يلوث المسجد. الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٠٩/٣٧ ـ ٢١٠.
ذهب الحنفية إلى أنه ليس لقيم المسجد أن يجعله ســكًنا ألنه إن فعل ذلك تسقط حرمته،   (٢)
وإذا أراد أن يبنــي حوانيت في المســجد أو في فنائه ال يجوز له أن يفعــل، ألن الفناء تبع 
للمســجد وأجاز المالكية لرجل تجرد للعبادة الســكنى بالمســجد وذلك ما لم يحجر فيه 
ويضيق على المصلين وإال منع، ألن الســكنى في المســجد على غير وجه التجرد للعبادة 
=ممتنعة، ألنها تغيير له عما حبس له، وليس ذلك للمرأة، فيحرم عليها أو يكره ولو تجردت 
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من كتب كتاًبا فيه أن يتربه بترابه، وقيل: غير هذا، وال يؤخذ منه أو من 
طفالته لالســتبراء، وكره قوم العمل في المســجد وأجــاز آخر الصنعة 
الخفيفة كالخياطة والنســج وغيرهما مما ال يؤذي أحًدا إن كان العامل 
ينتظــر الصالة، ويجوز التروح بمراويح في المســجد وال تشــترى من 

ماله(١).

�FH�+{ CPiH ��# ���+�� $�G5 �e٤٨٥  /� و 

من وقف نخلة فــي رمضان أو غيــره فلم يوجد من يأكلهــا فال تصرف 
ثمرتها إلــى غير موضعها وينتظر لهــا إلى أن يوجد لهــا آكل فيه، وفي نوى 
الثمر المفطر به في المســجد خــالف، قيل: له، وقيــل: آلكل الثمر، واختير 
اعتبار العادة في الموضع، والظاهر أنه إن أعطي الثمر في يده وكان لو ذهب 
به لداره لم يمنع، فالنوى لــه إال إن تركه، والثمر الذي يعطى في المســجد 

لإلفطار به يأخذه الغني والفقير(٢).

 ٤٨٦  I+�ن /�ل ا�+���

من احتسب في مال مسجد وتركه؛ بعد الحسبة بال عذر حتى ضاع عليه 
الضمان، وإن ترك عماره نخلة أو شــيًئا من ماله حتى ضاع وهم قادرون على 

حفظه لزمهم أيًضا(٣).

للعبادة ألنها قد تحيض وقد يلتذ بها أحد من أهل المسجد فتنقلب العبادة معصية حتى ولو 
كانت عجوًزا ال إرب للرجال فيها. الموسوعة الفقهية الكويتية ٢١٣/٣٧.

شرح النيل ٣٢٤/٥ ـ ٣٢٥، منهج الطالبين ٢٢/٧، اإليضاح ٦٣٩/٢.  (١)
شــرح النيل ٣٢٥/٥، موســوعة الفتاوى للشــيخ الخليلــي ٢٩٠/٤ ـ ٢٩٣، منهــج الطالبين   (٢)

٢٦/٧ ـ ٢٧.
شرح النيل ٣٢٥/٥، منهج الطالبين ٢٦/٧.  (٣)

=
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��#�X5 K� ٤٨٧  ر%��$ أ/� ا�+��� وا����م %

وينبغي لهم أن يتفقدوه بالكنس من وقت إلى وقت، إن احتاج إلى ذلك، 
ويجعلوا فيه الرمــل الجديد، وإن لم يجدوا الجديد فــال عليهم، ومن نجس 
تراب المسجد فليخرجه ويرد مثله، ومن نجس حائط المسجد فليغسله، وإن 
أفسد فيه شيًئا فليصلحه، وال يستنفع بالرمل الذي كنسوه بمعنى من المعاني 
وال يتعمده بالنجــس، ويضعوه حتى يكنســوه حيث يمكــن لهم من حيث 
ال يضر أحًدا، وال يدخلوا المســجد الدواب التي تحمل الرمل لئال تنجســه، 
ولكن يضعون الرمل على باب المســجد ثم يدخلونه، ومن كنسه ووجد فيه 
نعًال أو جلًدا أو ما أشــبه ذلك فليمســكه ويســأل عن صاحبه، فإن لم يجد 
فلينفقه، وكذا ما وجدوا فيه من الصامــت مدفوًنا ال يرفعه، وإن رفعه فبمنزلة 
اللقطة وكذلك ما وجد في كوة المســجد من الطعام وغيــره وال يأخذه وأما 

ما وجد من الصامت ظاهًرا على وجه األرض فليعط للمسلمين(١).

(٢)�F�J#و ��٤٨٨  ا�+,�#�$ #6 ا�+� 

يجوز التصافح في المســجد كغيره، و«ال تفترق كفــا متصافحين في اهللا 

شرح النيل ٣٢٥/٥ ـ ٣٢٦.  (١)
المصافحة في اللغة األخذ باليد كالتصافح، قال في تاج العروس: الرجل يصافح الرجل إذا   (٢)
وضع صفح كفه في صفح كفه، وصفحا كفيهمــا: وجهاهما، وهي مفاعلة من إلصاق صفح 
الكف بالكــف وإقبال الوجــه على الوجه، وال يخــرج المعنى االصطالحــي عن المعنى 

اللغوي.
ومصافحة الرجل للرجل مســتحبة عند عامــة العلماء، قال النووي: اعلم أنها ســنة مجمع 

عليها عند التالقي، وقال ابن بطال: أصل المصافحة حسنة عند عامة العلماء.
وقد نص على اســتحباب المصافحة بين الرجال كثير من فقهاء المذاهب، واســتدلوا عليه 

=بجملة من األخبار الصحيحة والحسنة.
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حتى تتناثــر ذنوبهمــا كالــورق»(١)، وروي: «أنه مــن صافح عالًمــا فكأنما 
صافحني»(٢)، وتجوز مصافحة الموحــد، وإن كان أنثى غير مراهقة أو بحائل 
أو لجواز مس كل ما يجوز النظر إليه في قول، أو صغيــًرا أو رقيًقا، وإن بال 
إذن أب أو سيد وال يبطأ لئال يشــغلهما، إن لم يكن باغًيا، وأهل الفتنة ومن 

هاجره المسلمون ومن ذكره معهم(٣).

(٤)�F��S�Pاع ا�+,�#�$ و ٤٨٩  أ5

مصافحة الرجل ألبويه وأجداده وجداته وأعمامه وعماته وأخواله وخالته، 
وأخيه الكبير والرقيق المعانقة، وتقبيل الرأس.

وروي عن مالك أنه كره المصافحة، وهو قول ســحنون وبعض علماء المالكية، واســتدل 
لهذه الرواية بقوله 8 في وصف تحية المالئكة لســيدنا إبراهيم ‰ : ﴿ ± ² ³ ´ 
º ¹ ¸ ¶µ « ﴾ [الذاريات: ٢٥]، حيث حيوه بإلقاء السالم، ولم يتبعوه بالمصافحة، 
لكن المشــهور عن مالك اســتحباب المصافحة، ويؤيد ذلك ما روي عنــه أنه دخل عليه 
سفيان بن عيينة فصافحه وقال: لوال أنها بدعة لعانقتك، فقال سفيان: عانق من هو خير مني 
ومنك النبي ژ لجعفر حين قدم من أرض الحبشة، قال مالك: ذلك خاص، قال سفيان: بل 
هو عام ما يخــص جعفًرا يخصنا، ومــا يعمه يعمنــا إذا كنا صالحين. الموســوعة الفقهية 

الكويتية ٣٥٦/٣٧ ـ ٣٥٧.
الحديث رواه الطبراني في المعجم األوسط، بلفظ: «إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه،   (١)

وأخذ بيده، فصافحه، تناثرت خطاياهما، كما يتناثر ورق الشجر»، ح: ٢٤٥.
لم أعثر عليه.  (٢)

شرح النيل ٣٢٧/٥، اإليضاح ١٥/٣.  (٣)
حين تشرع المصافحة فإنها ُتستحب في مواطن، منها:  (٤)

ـ عند التالقي سواء من سفر أو غيره.
ـ كذلك تســن عند مبايعة اإلمام المســلم ومن فــي حكمه حيث كانــت البيعة على عهد 

الرسول ژ وخلفائه الراشدين بالمصافحة.
ـ وقد اختلف فقهاء المذاهب في حكم المصافحة عقب الصلوات وبخاصة صالتي العصر

=

=
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ومصافحة الرجل ألخيه في اهللا جوانب تقبيل جوانب العنق، وال تقبل يد 
غير أمين، متولى، وال عنقه، وكذلــك إن صافح من ال يتواله باليد بأن قبض 
يده أو قبض يده ذلك الذي ال يتواله فال يقبل يد نفسه إذا نزعها من يد ذلك 
الذي ال يتواله أو نزع الذي ال يتواله، وال تمنع المصافحة بالعنق بل تجوز، 

ولكن ال يقبلها بفيه ولو مسها به(١).

� #6 ا����(٢) َّX�َ+ُا�  �� C���H  ٤٩٠ 

يجوز تقبيل يد المعظم في الدين، وروي: أنه ژ «قام رجل ليقبل يده 

والصبح ويظهر من عباراتهم أن فيها ثالثة أقوال: قول باالستحباب، وآخر باإلباحة، وثالث 
بالكراهة.

ـ تقع المصافحة في األصل بأن يضع الرجل صفح كفه في صفح كف صاحبه.
واختلفوا في كون المصافحة المســتحبة بكلتا اليدين أم بيد واحدة، فذهب الحنفية وبعض 
ــنة في المصافحة أن تكون بكلتا اليديــن، وذهب آخرون إلى أن كيفية  المالكية إلى أن الس
المصافحة المشــروعة ال تتعدى المعنى الذي تدل عليه في اللغــة، ويتحقق بمجرد إلصاق 

صفح الكف بالكف.
وُيســتحب في المصافحة أن تكون إثر التالقي مباشرة من غير توان وال تراخ وأن ال يفصل 

بينها وبين اللقاء سوى البدء بالسالم.
كذلك يســتحب أن تدوم مالزمة الكفين فيها قدر ما يفرغ من الكالم والسالم والسؤال عن 

الغرض، ويكره نزع المصافح يده من يد الذي يصافحه سريًعا.
ومن آداب المصافحة أن يقرنها المصافح بحمد اهللا تعالى واالســتغفار بأن يقول: يغفر 
اهللا لنــا ولكــم، وبالصالة علــى النبي ژ وبالدعــاء. الموســوعة الفقهيــة الكويتية 

٣٦١/٣٧ ـ ٣٦٦.
شرح النيل ٣٢٨/٥، اإليضاح ١٥/٣، بيان الشرع ٣٠٧/٥، منهج الطالبين ١٧٨/٢.  (١)

يجوز تقبيل يد العالم الورع والســلطان العادل، وتقبيل يد الوالدين، واألســتاذ، وكل من   (٢)
يستحق التعظيم واإلكرام، كما يجوز تقبيل الرأس والجبهة وبين العينين، ولكن كل ذلك 
إذا كان على وجه المبرة واإلكرام، أو الشفقة عند اللقاء والوداع، وتديًنا واحتراًما مع أمن 

الشهوة.

=

=
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فنزعها من يد الرجل، فقال: إنما تفعل ذلك األعاجم بملوكها»(١)، وهذا منه 
كراهة ال تحريم بدليل أنه قد فعل في زمان الصحابة، والمنع إذا كان ذلك 
مخافة فإنه ال ينبغي أن يخوف النــاس، وكأنه فهم الخوف من الرجل، أما 
إذا كان تعظيًما فجائز، ويلــزم ذلك المعظم أن ال يعتقــد تأهله لذلك بل 

يجبذ يده(٢).

�� و�!+�(٣)+��� ا�+�� C�ا����  ٤٩١  أ5اع 

قبلة الولد رحمة، وقبلة المرأة، شهوة، أي: اشــتهاء ومصافحة الزوجة 
من الجفاء كما في الديوان: بل يقّبلها أو يكلمها، وقبلة الوالد كاإلمام العدل 
بيده عبادة، وقبلــة األخ في اهللا زين وعبادة، ويقّبــل صغير ولد بخد، وكذا 
يقّبل األخ األكبر أخاه كمــا يقّبل األب ولده، وكذا يقّبــل الجد ولد ولده، 
وكذا الجدة والعم والعمة والخال والخالــة، وألنهم بمنزلة األب واألم إال 
الجد من األم، والعم منهــا، والعمة منها، والجدة منهــا، والخال والخالة 
فكاألم، والمراد بالصغير من لم يبلغ؛ وفــي المراهق قوالن في األحكام، 
قيل: كالصغير، وقيل: هو كالولد الكبير يصافح بالمعانقة أو اليد أو بتقبيل 

جوانب العنق.

قال ابن بطال: أنكر مالك تقبيل اليد وأنكر ما روي فيه. قال األبهري: وإنما كرهه مالك إذا 
كان على وجه التعظيم والتكبر. وأمــا إذا كان على وجه القربة إلــى اهللا لدينه أو لعلمه أو 

لشرفه فإن ذلك جائز. الموسوعة الفقهية الكويتية ١٣١/١٣ ـ ١٣٢.
الطبراني في األوسط، ح: ٦٥٩٤.  (١)

شرح النيل ٣٢٨/٥ ـ ٣٢٩.  (٢)
ذكر بعض الفقهاء أن التقبيل على خمسة أوجه: قبلة المودة للولد على الخد، وقبلة الرحمة   (٣)
لوالديه على الرأس، وقبلة الشــفقة ألخيه على الجبهة، وقبلة الشــهوة المرأته أو أمته على 
الفم، وقبلة التحية للمؤمنين على اليد. وزاد بعضهم: قبلة الديانة للحجر األسود. الموسوعة 

الفقهية الكويتية ١٣١/١٣ ـ ١٣٢.

=
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ـل الرجل يده بعد أن  ل الرجل غير ولده برأســه إن كان ذكًرا، ويقبـويقب
يضعها على رأس الطفلة إن خاف الفتنة وإال فكطفل لغيره يقبلها في رأسها.

ويقّبل المحارم، وإن كانت الحرمة مــن الرضاع أو المصاهرة بمعانقة إن 
لم تخف فتنة، وإال كغيرها بكالم، واستحســن كون الــكالم للغير من وراء 

حجاب.

ويجوز مصافحة عجوز ال تشــتهى، كأمة ولو مشتهاة بال خوف فتنة وإن 
كانت المصافحة بالعنق.

وإذا اســتحى أحد من أن يعانقه أحد أو يقبله لم يجز أن يقبله أو يعانقه؛ 
ألن ذلك إضرار بــه ألنه كرهه فال عبــادة بمعصية وظلم، وكــذا إن ظن أنه 
استحى، وإال قبله أو عانقه كما أمر به، غير أن المصافحة مطلًقا مندوب إليها 

إال إن كان اآلباء واألمهات يكرهون تركها(١).

✾  ✾  ✾

شرح النيل ٣٢٩/٥ ـ ٣٣٠، منهج الطالبين ١٨٥/٢، اإليضاح ١٥/٣ ـ ١٦، بيان الشرع ٣١١/٥.  (١)
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ا�
��رة  ]�

ا�
��رة #6 اهللا(٢)  CJ#  ٤٩٢ 

من زار أخاه في اهللا، أو عاد مريًضا ولو غيــر متولى نودي، أي: ناداه ملك 
من الســماء طبت، وطاب ممشــاك، وتبوأت من الجنة منزًال، ورغب في ذلك 
وفي زيارة القرابة والعلماء ومصافحتهم ومجالستهم وفي الحديث: «لو علمتم 
ما في زيارة القرابة وعيــادة المرضى ما تخلفتم عنهمــا يكتب لكل خطوة من 
ذلك عشر حسنات، ومن زار العلماء كمن زارني، ومن صافح العلماء صافحني، 
ومن جالس العلماء فكأنما جالسني ومن جالسني في الدنيا أجلسه اهللا معي في 
الجنة»(٣)، وقال ژ فيما رواه عن ربه 8 في الحديث القدسي: «وجبت محبتي 

للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتباذلين في»(٤).

الزيارة في اللغة: القصد، يقال: زاره يزوره زوًرا وزيارة: قصده وعاده، وفي العرف هي قصد   (١)
المزور إكراًما له واستئناًســا بــه، وال يخرج المعنــى االصطالحي عن المعنــى اللغوي.

الموسوعة الفقهية الكويتية ٨٠/٢٤.
ُتســن زيارة الصالحين واإلخوان، واألصدقــاء والجيران، واألقــارب وصلتهم، وينبغي أن   (٢)
تكون زيارتهم على وجه يرتضونه، وفي وقت ال يكرهونه. كما ُيستحب أن يطلب من أخيه 

الصالح أن يزوره ويكثر زيارته إذا لم يشق ذلك.
الموسوعة الفقهية الكويتية ٨١/٢٤.

لم أجده بهذا اللفظ.  (٣)
مصنف ابن أبي شيبة كتاب: الجنة، ح: ٣٥٠٩٧.  (٤)

(١)
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قيــل: إذا كان التزاور بين قوم فقــد تم لهم العزم واالجتهــاد فيما بينهم 
وبين خالقهم، وإذا لم يكن فقد تم عليهم الكســل فيمــا بينهم وبين خالقهم 
فنعوذ باهللا من الكســل ومن الترك لطاعته، قاله أبو مســور. وفي األثر: ثالثة 
يزهد فيها أهل آخر الزمان: الزيارة في اهللا، وقــراءة القرآن لما عند اهللا، وكثرة 
الدعاء إلى اهللا والتضرع إليه، ومن مشى إلى الزيارة ابتغاء ما عند اهللا فله بكل 
خطوة يخطوها سبعة أميال عن يمينه وســبعة عن شماله وسبعة قدامه وسبعة 
خلفه وســبعة فوقه إلى السماء وســبعة تحته إلى األرض الســابعة، وللزائر 

ما للمهاجرين، وللمزور ما لألنصار إن قام بحق الزائر(١).

أم ا�+
ور؟  �oا
ا�  CJ#أ �+F٤٩٣  أ� 

اختلفوا فــي الزائر والمــزور أيهما أفضــل كاختالفهم فــي المهاجرين 
واألنصار أيهما أفضل، واألظهــر أن الزائر أفضل، وكذا المهاجر، وللزائر مثل 
من سار إلى مجلس ذكر، والزيارة في اهللا مما يوجب الجنة ومحبة اهللا للزائر، 
قال اهللا ســبحانه في الحديث القدســي: «وجبت محبتي للذين يتحابون من 
أجلي، وحقت محبتــي للذين يتصافحون من أجلي، وحقــت محبتي للذين 

يتعارفون من أجلي، وحقت محبتي للذين يتناصرون من أجلي»(٢).
قال بعض المشــايخ: تــزاوروا فإنكــم إذا تزاورتــم تعارفتم،، وإذا 
تعارفتم تحاببتــم، وإذا تواليتــم دخلتم الجنــة، وإذا لم تتــزاوروا لم 
تتعارفوا، فإن لــم تتعارفوا لم تتحابــوا، فإن لم تتحابــوا تتعادوا، وإذا 

تعاديتم دخلتم النار(٣).

شرح النيل ٣٣٢/٥ ـ ٣٣٣، اإليضاح ١٧/٣.  (١)
سبق تخريجه.  (٢)

شرح النيل ٣٣٤/٥، اإليضاح ١٩/٣.  (٣)
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ا����H 6ر إ�K ز��رة ا�+���(١)  ٤٩٤  ا�+��#$ 

اختلف العلماء حول المسافة التي تســار إلى المريض، فهل يسار لعيادة 
مريض يوم، فيكون عدم السير إليه يوًما تقصيًرا في العيادة ال يحسن، والسير 
إليه فوق اليوم تكلف مشــقة يؤجر عليها، ويســار لزيارة مســلم ثالثة أيام، 

ولرحم سبعة، وللوالدين سنتان أو أكثر، وقيل: سنة(٢).

�Pcوا� ��ا��  r���/  ٤٩٥ 

من ســيرة الســلف اجتماع على مهم وإن كان دنيويا، واجتماع بعد عتمة 
عند أفضلهم للذكر بمجلــس وختام بالقرآن والدعاء فإن تســاووا في الفضل 
فليجتمعوا عند أكبرهم سنا وإن كان لهم مســجد اجتمعوا فيه ليًال إن أمكنهم 
بمجلس، وعنه ژ : «على العالم أن يعبــد اهللا بكتمان علمه ما لم يحتج إليه، 
فإن احتيج إليه نفع، وإن لم يفعل فعليه لعنة اهللا والمالئكة والناس أجمعين»(٣).

اختلف الفقهاء في حكم عيادة المريض على أقوال:  (١)
فمذهب الجمهور أنها ســنة أو مندوبة، وقد تصل إلى الوجوب في حق بعض األفراد دون 
بعض، وقال ابن عالن من الشافعية: هي سنة كفاية، وقيل: فرض كفاية. وذهب آخرون إلى 
أنها واجبة، وذهب آخرون إلى أنها واجبة على الكفاية، ونقــل النووي اإلجماع على عدم 

الوجوب على األعيان.
وقال المالكيــة: إنها مندوبة إذا قام بهــا الغير، وإال وجبت ألنها من األمــور الواجبة على 

الكفاية، إال على من تجب نفقته عليه فيجب عيادته عليه عيًنا.
وتكره عيادة ذي بدعــة دينية، وتحرم على العالــم عيادة المريض ذي البدعــة الدينية لما 

يترتب على عيادته له من المفاسد وإغراء العامة باتباعه وحسن طريقته.
وتجوز عيادة الفاسق في األصح ألنه مسلم، والعيادة من حقوق المسلمين، كما تجوز عيادة 
الكافر خاصة إن رجي إســالمه، وتجوز عيادة الذمي؛ ألنه نوع بر في حق أهل الذمة، وما 

نهينا عن ذلك، وفي عيادة المجوس قوالن. الموسوعة الفقهية الكويتية ٧٦/٣١ ـ ٧٧.
شرح النيل ٣٣٥/٥.  (٢)

شرح النيل ٣٣٦/٥ ـ ٣٣٧، ولم أعثر على تخريج للحديث بهذا اللفظ.  (٣)
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r���+ا� ��3  ٤٩٦ 

خير المجالس مجلس يختمــون بالقرآن ويقول القاعد فيــه أول قعوده: 
أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شــريك وأن محمًدا عبده ورسوله وما جاء به 
حق من عند ربه، أشــهد أن الدين كما شرع، وأن اإلســالم كما وصف، وأن 
القرآن كمــا أنزل، وأن القول كما حــدث، وأن اهللا هو الحــق المبين ذكر اهللا 

محمًدا بالخير، وصلى عليه وحياه بالسالم، ثم يدعو(١).

 ٤٩٧  /� آداب �eاءة ا���آن

إن أرادوا قراءة القرآن فليســتعيذوا باهللا من الشــيطان الرجيم، وليقل: 
رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون، سبحان 
ربك رب العــزة عما يصفون وســالم علــى المرســلين والحمد هللا رب 
العالمين؛ وليأخذ في قراءة الفاتحة ثم يقرؤوا ما يشاؤون ويتفهمون معانيه، 
وإذا مر بآية تسبيح سبح وكبر، أو بآية دعاء دعا واستغفر، أو بمرجو سأل، 
أو بمخوف اســتعاذ منه، وذلك بلســانه أو قلبه، وإذا فرغ من سورة قال: 
صدق اهللا العظيم وبلغ رســوله الكريــم، اللهم انفعنا به، وبــارك لنا فيه، 
الحمد هللا رب العالمين أســتغفر اهللا العظيم ـ الــذي ال إله إال هو ـ الحي 
القيوم، وإذا فــرغ من القراءة قــال ما يقوله ! عند ختم القــرآن: «اللهم 
ارحمني بالقرآن واجعله لي إماًما ونوًرا وهــدى ورحمة، اللهم ذكرني منه 
ما نســيت، وعلمني منه ما جهلت، وارزقنــي تالوته آناء الليــل والنهار، 
واجعله لي حجة يــا رب العالميــن، ويقرؤونه بصوت واحــد ال يتقدم، 

ويتأخر آخر»(٢).

شرح النيل ٣٣٧/٥ ـ ٣٣٨.  (١)
شرح النيل ٣٣٨/٥، اإليضاح ٢١/٣.  (٢)
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r�٤٩٨  /� ��ق ا�+� 

من حق المجلس: أن يرد الصغير الكالم للكبير فيتكلم وينصت الصغير، 
وإذا أراد الصغير كالًما استأذن، وإن لم يرد الصغير الكالم للكبير ابتدأ الكالم 
وحده، ويرد الكبير الكالم للصغير بمعنــى أنه يقول للصغير ما تقول في كذا 
ليعلمه إن جهل، أو بمعنى أن كالم الصغير مشروط برد الكبير الكالم إليه إما 

بدؤه وإما بعد استئذان الصغير.

ومن حق المجلس التدوير كحلقة من أوله إلى ختامه ال بتربيع أو تثليث 
أو غيرهما، وإذا جاءت المالئكة المجلس فــرأوا عوًجا انصرفوا، أي: فرجة، 
والشــيطان يفرح بالفرجة إذا كانت فيه، وتقوى وسوسته حينئذ؛ والمراد أحد 
الشياطين ال إبليس خصوًصا، ومن ســد ثلمة في الصف أو في مجلس الذكر 
كمن سدها في سبيل اهللا، والتدوير فيما نســمعه إذا بلغوا خمسة، والذي يدل 
عليــه كالم جار اهللا أنــه إذا كانوا ثالثــة ألن؛ أقل ما يصلــح التحليق ثالثة، 

والتحقيق أن التدوير من خمسة فصاعًدا(١).

�� ٤٩٩  ا����� / 6#���r ا��Pc وا��

ال يتعمد التبســم في مجلس الذكر أو العلم؛ ألنه دعابة ومجالس الذكر 
ال يهان بها، وقال عمر: التبســم دعابة، أي: مــزاح، وال يضحك في مجلس 
ذلك وال في غيره، «وقد تبســم رســول اهللا ژ حتى بدت نواجذه»(٢)، وهي 
أواخر األضراس، ومراده بالتبســم الضحك بال صوت، وسماه تبسًما مبالغة 
في قلة صوته وكثــرة خفائه، أو ألنــه مبدأ الضحك، وأما قول عائشــة #: 

شرح النيل ٣٣٩/٥ ـ ٣٤٠، اإليضاح ٢٠/٣.  (١)
رواه البخــاري في كتاب: التفســير، بــاب قولــه: ﴿ ! " # $ % ﴾ [األنعام: ٩١]   (٢)

ح: ٤٨١١.
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«ما رأيته مســتجمًعا قط ضاحًكا، أي: مقبًال على الضحك بكليته، إنما يكون 
يتبســم»(١)، فال ينافي ما ثبت من ضحكه ژ ألنها إنما نفت الرؤية، وقد كان 
ولم تره، ففــي كالم اإليضاح: ثبوت ضحكــه، ألن النواجذ ال تكاد تظهر إال 
عند المبالغة فــي الضحك، وقد روى البخــاري في خبــر المواقع أهله في 
رمضان أنه ضحك حتى بدت نواجذه(٢)، وأكثر أوقاته التبسم، وربما ضحك، 
والمكروه هو اإلكراه أو اإلفراط من الضحك سواء كان معه قهقهة أم ال، وقد 

روي النهي عن كثرته وأنه يميت القلب(٣).

��ا��  r���/ 6# v�J٥٠٠  ا� 

يبغض اهللا تعالى كل غافــل ضحاك، وليس لضاحك بمجلس أجر قعوده، 
بعد ضحكه، إال إن قام ثم رجــع، فيكون له األجر من حينه لما بعد كمن لغا 
عند الخطبة، ورخص إن تاب بمكانه، أن يكون له قعوده الذي بعد الضحك، 

وقيل: يرجع له أيًضا ثواب قعوده السابق إذا تاب، وال بأس بالتبسم(٤).

��ا��  r���/ 6# ء�A.واإل $D� ٥٠١  ا��!

من حق المجلس الســكينة واإلصغــاء، يتكلم الكبيــر وينصت الصغير 
وغيره، ويتكلم الصغير بإذن الكبير، ويترك التناجي، ولو في العلم، والكالم 
في أمر الدنيا، ورخص في السؤال عن المطر وقدوم المسافر ورخص األسعار 
ووالدة الصبي ونحو ذلــك، والظاهر أن ما ذكر مع ذلك في المســجد مثله 

رواه البخاري كتاب: األدب، باب: التبسم والضحك، ح: ٦٠٩٢.  (١)
رواه البخاري كتاب: كفــارة األيمان، باب: قوله تعالــى: ﴿ 2 3 4 5 6 87 9   (٢)

:; > = < ﴾ [التحريم: ٢]، ح: ٦٧٠٩.
شــرح النيل ٣٤٠/٥ ـ ٣٤١، اإليضاح ٢١/٣، والحديث رواه الترمذي في سننه كتاب: الزهد،   (٣)

باب: من اتقى المحارم فهو أعبد الناس، ح: ٢٣٠٥.
شرح النيل ٣٤٢/٥ ـ ٣٤٢، اإليضاح ٢٢/٢.  (٤)
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كمثل مفقود ومرض، والضحك فإنه يميت القلب، ويذهب بنور الوجه، وإذا 
ضحك العالم مج من علمه مجة؛ أي: أذهب من علمه جزًءا(١).

��ا��  r���/ 6# ��S٥٠٢  ا�� 

يزحزح لمتأهل له، وهو المتولى، والمتأهل للموضع الذي يزحزح له به، 
ومن زحزح لغير متولى كمن قطع عرى اإلســالم إال للمدارة، ويقرب لوجه 
الحلقة، وهو الموضع األحســن فيها، ويدعى أو يشــار إليه ويأتي فإنما ذلك 
كرامة أكرم بها، وإن لم يزحزح لــه فليقعد حيث أمكن بال تضييق على أحد، 
ومن مشى إلى ذلك بدون أن يزحزح له رد، وال ينبغي أن يقوم أحد لغيره في 
المجلس بل يزحزح ومن تزحزح لمســلم كمن أعتق رقبة، وال يتأطى برأسه 

إذا أراد القعود في المجلس، وليسو قامته حتى يقعد(٢).

r� ٥٠٣  د%�ء �SPرة ا�+�

إذا أراد أن يقوم المســلم من المجلس فليدع اهللا لدينه ودنياه، وكذا إن أراد 
أن يقعد، ومن أراد أن يكتــال بالمكيال األوفى فليقل كلمــا قام من المجلس: 
﴿ Ñ Ð Ï Î Í Ì ﴾ [الصافــات: ١٨٠]، قيــل: إذا أراد أن يقوم من 
المجلس فليقل: سبحانك اللهم وبحمدك ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك، 

اللهم اغفر لي ذنوبي وتب علي، فهذا كفارة للغو إن كان منه في المجلس(٣).

��هt Kإ� ��ا��  r��/ Eke  ٥٠٤ 

إذا أرادوا أن يقرؤوا بطاقة أو يســألوا عن األخبــار أو يأخذوا في حديث 

شرح النيل ٣٤١/٥ ـ ٣٤٢، اإليضاح ٢٣/٣.  (١)
شرح النيل ٣٤٢/٥ ـ ٣٤٣، اإليضاح ٢٠/٣.  (٢)

شرح النيل ٣٤٣/٥، اإليضاح ٢٠/٣.  (٣)
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غيره أو يتفقوا على أمر فليقطعوا المجلــس بالدعاء، ومن أراد أن يتحول فيه 
إلى ناحية أخرى فليقم ويتباعد قليًال ثم يستريح، أو يقص شارًبا أو يقلم ظفًرا 
أو يأكل كثيــًرا أو يفعل ما ال يفعل في المجلس، ثم يرجع فيقعد حيث شــاء 
وال يمد فيه رجله إال لعذر، ويجوز أن يوقدوا فــي المجلس النار، وتقدم أن 

من فسح له عن مكان فظن أنه يستحق ذلك هلك(١).

��ا��  r���/ 6# ز�� �/  ٥٠٥ 

ال بأس بنزع مطوق، أي: مدور نافذ كجبة وقميص وبرنوس وســراويل 
وغاللــة وعمامة وخاتم، وال بــأس بنزع لبــاس رأس أو رجل بمجلس وال 
تلبس فيه هذه األشياء ونحوها، وقيل: ال ينزعها فيه وال بأس باشتمال الثوب 
ونحوه مما ليس طوًقا، ويكره الوقوف على المجلس في ذلك، ولكن يدخل 

وسًطا ويشتمل.

وعبارة الديوان: وال بأس أن ينزع الرجل الطوق إذا لبسه في المجلس مثل 
الجبة والقميص وما أشــبه ذلك، وينزع أيًضا لباس الــرأس والرجل، وأما أن 
يلبس هذه المعاني فال يفعل ذلك، ومنهم من يقول: يلبسهم في المجلس وال 
يمد فيه رجله إال إن كان له عذر وليحذر انكشــاف العــورة، وال بأس باألكل 
اليســير كالتمرة والكســرة من الرغيف وكالم اآلخرة، ولعل الشــرب اليسير 
كاألكل اليســير، وهذا في غير الماء كاللبن، وأما الماء فيشربون حتى يرووا، 
وإذا أرادوا األكل الكثير أو شرب غير اللبن قطعوا المجلس بالكالم ثم يشربوا 
ويأكلوا، وال ينزع فيه قمل وال يقص شــارب وال يقلم ظفر وال يقطع تفًثا وال 

شعر أنف وال ما جاز له إزالته من لحيته وهو ما زاد عن قبضة اليد(٢).

شرح النيل ٣٤٣/٥ ـ ٣٤٤.  (١)
شرح النيل ٣٤٤/٥، اإليضاح ٢٣/٣.  (٢)
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�FD/ واإل#�دة ��ا��  r���/ رJ�  ٥٠٦ 

إن كان لعالــم مجلس بمســجد قــوم فمن حقــه عليهــم أن يحضروه، 
ويســتمعوا منه صالحهم وإن لدنياهم ويعينوه، ومن يتعلم منه بأنفســهم إذا 
احتاجوا لإلعانة في أمر، ويأكل يده إلى مرفقه ندًما من علم إنساًنا علًما فعمل 
به اإلنسان دونه، ومن في منزله مجلس عالم فلم يحضره، ومن لم يؤد الزكاة 
من ماله فورثه إنسان فأداها منه لما يرون من الفضل لفعل ذلك وما يرون من 
العقوبة عليهم، وخص اليد ألنها في الجملة آلة العمل والكســب وأيًضا من 
أعمال الطاعة ما هو باليد، ويعلم ذلك بحضور مجلس العلم فمن لم يحضر 

لن يعلم ولن يعمل.

وأيًضا كســب المال باليد ومنعه من حقه باليد، وكان األكل إلى المرفق 
بدخوله ألنه يتكئ عليه في ترك العمل أو أكل اليد كناية عن شــدة التحسر، 
وعلى األكل الحقيقي ال لذة لهم فيه وال يزيل جوًعا وال بعضه، وكلما أكلوها 

ردت لهم(١).

(٢)��+ِّ�ا����� H��ه /��  VN٥٠٧  وا 

لهم عليه نصحهم في التعليم واإلقراء للقرآن وغيره، يعلمهم من رأسه أو 
كتاب أو من رؤوسهم أو كتبهم، والصبر لهم، وال يكتم مما عنده عليهم، وال 

شرح النيل ٣٤٥/٥ منهج الطالبين ٣٤/١ ـ ٤٠.  (١)
آداب المعلم: وهي إما آداب في المعلم نفسه، أو في درسه، أو مع طلبته.  (٢)

أما آدابه في نفسه فهي:
أ ـ دوام مراقبة اهللا تعالى في الســر والعلن، والمحافظة على خوفه من اهللا في جميع أفعاله 

وأقواله، فإنه أمين على ما أودع من العلوم.
ب ـ أن يصون العلــم ويقوم له بما جعله اهللا تعالى له من العزة والشــرف، فال يذله بذهابه 

=ومشيه إلى غير أهله من أبناء الدنيا من غير ضرورة أو حاجة.
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ج ـ أن يتخلق بالزهد في الدنيا، والتقلل منها بقدر اإلمكان الذي ال يضر بنفسه أو بعياله.
د ـ أن ينزه علمه عن جعله ســلًما يتوصل به إلى األغراض الدنيوية، مــن جاه أو مال، أو 

سمعة أو شهرة، أو خدمة، أو تقدم على أقرانه.
هـ ـ أن يتنزه عن دنيء المكاســب ورذيلهــا طبًعا، وعن مكروهها عادة وشــرًعا، وكذلك 

يتجنب مواضع التهم وإن بعدت.
وـ أن يحافظ على القيام بشعائر اإلسالم وظواهر األحكام.

ز ـ أن يحافــظ على المندوبات الشــرعية القولية والفعلية، فيالزم تــالوة القرآن، وذكر اهللا 
تعالى بالقلب واللسان، ونوافل العبادات من الصالة والصيام وحج البيت الحرام.

ح ـ أن يديم الحــرص على االزدياد من طلب العلم واالشــتغال به، وأن ال يســتنكف أن 
يستفيد ما ال يعلمه ممن هو دونه.

وآداب المعلم في درسه هي:
١ ـ أن يتطهر من الحــدث والخبث ويتنظــف ويتطيب ويلبس من أحســن ثيابه إذا جلس 
للتدريس، وأن يجلس بارًزا لجميع الحاضرين، ويوقر فاضلهم، ويتلطف بالباقين، ويكرمهم 

بحسن السالم، وطالقة الوجه.
٢ ـ وأن يقدم على الشــروع في البحث والتدريس قراءة شــيء من كتــاب اهللا تعالى تبرًكا 

وتيمًنا.
٣ ـ وإذا تعددت الدروس قدم األشرف فاألشرف، واألهم فاألهم.

٤ ـ وال يذكر شبهة في الدين في درس ويؤخر الجواب عنها إلى درس آخر.
٥ ـ أن ال يطيل الدرس تطويًال يمل، وال يقصره تقصيًرا يخل.

٦ ـ وأن يصون مجلسه عن اللغط وعن رفع األصوات.
٧ ـ أن يالزم اإلنصاف في بحثه وخطابه.

وآداب المعلم مع طلبته هي:
ـ أن يقصد بتعليمهم وتهذيبهم وجه اهللا تعالى، ونشر العلم، وإحياء الشرع.

ـ أن ال يمتنع من تعليم الطالب، لعدم خلوص نيته، فإن حسن النية مرجو له ببركة العلم.
ـ أن يرغب الطالب في العلم وطلبه في أكثر األوقات.

ـ أن يتلطف في تفهيمه، ال ســّيما إذا كان أهًال لذلك، ويحرضه على طلب الفوائد، وحفظ 
الفرائد وال يدخر عنه من أنواع العلوم ما يسأله عنه وهو أهل له.

ـ أن ال يظهر للطلبة تفضيل بعضهم على بعض مع تســاويهم في الصفات، فإن ذلك ربما 
يوحش صدورهم وينفر قلوبهم، الموسوعة الفقهية ٨٤/٢٩ ـ ٨٦.

=



الجـزء السادس: الحقوق  356

يسع كتمان علم عن سائل مســلم، وإن كتم فعليه لعنة اهللا والمالئكة والناس 
أجمعين، أي: يلعنه المالئكة والنــاس أو يلعنه المالئكة والمؤمنون كلهم من 
الناس ألنهم قد لعنــوه في ضمن براءة الجملة، أو تلعنــه أجناس الناس ولو 
كلهم لم تلعنه قلوبهم وال ألسنتهم، ويكتم عن منافق ومشرك إال ما ال يضرون 
به غيرهم وال يكون لهم ســالًحا ورجــا به اهتداءهما فإن مــن منع الحكمة 
أهلها ظلمهم، أي: وظلمها أيًضا، ومن أعطاها غير أهلها ظلمها وحاكمته إلى 
ربها، وكان كمقلد الخنزير اللؤلؤ، وملقي الدر في أفواه الكالب. ومن أعطى 
علًمــا لمن يضر به كمعطي الســالح لقاطــع الطريق وعن بعــض الحكماء: 
ال تمنعوا العلم أحًدا فإن العلم أمنع لجانيه، والصواب جواز تعليم الفاســق 
العاص، ومن أراد علما لدنيا، أن يعلمــا ما يردعهما عن ذلك، وأنه يجوز أن 
يتعلم اإلنســان العلــم ليعلمه الناس إن قصــد في ذلك ثــواب اهللا ال غيره، 
م الناس أعطي ثواب سبعين صديًقا»(١)،  م باًبا من العلم ليعلوعنه ژ : «من تعل

ووجه المانع حذر الرياء والرئاسة(٢).

(٣)�+���Hو ��ا��  �ُّ��H CJ#  ٥٠٨ 

من أفتى مســألة لما عند اهللا، أو توقف عن اإلفتاء بهــا ولو كانت عنده 
حيث يجــوز له التوقف كمن أنفــق دية ذهب أو فضة مألت ما بين الســماء 

الطبراني في المعجم الكبير بلفظ: «أيما ناشئ نشأ في طلب العلم والعبادة حتى يكبر أعطاه   (١)
اهللا يوم القيامة ثواب اثنين وسبعين صديًقا»، ح: ٧٥٩٠.

شرح النيل ٣٤٥/٥ ـ ٣٤٦، منهج الطالبين ٥١/١ ـ ٥٢.  (٢)
يختلف الحكم التكليفي تبًعا لفائدة العلــم والحاجة إليه، فمنه ما تعلمه فرض، ومنه ما هو   (٣)

محرم، والفرض منه ما هو فرض عين، ومنه ما هو فرض كفاية.
ـ فمن العلوم التي تعلمها فرض عين تعلم ما يحتاجه اإلنسان من علم الفقه والعقيدة.

قال ابن عابدين نقًال عن العالمي: من فرائض اإلســالم تعلم ما يحتاج إليه العبد في إقامة 
=دينه وإخالص عمله هللا تعالى ومعاشــرة عباده، وفرض على كل مكلف ومكلفة بعد تعلمه 
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واألرض، وقيل: كمن أنفــق دية ذهب ودية فضة كلتيهما، ومن تعلم مســألة 
كعابد ستين سنة قائًما ليله صائًما نهاره.

ويوم واحد في تعليم الناس الخير، أعظــم عند اهللا أجًرا من عبادة العابد مائة 
سنة، ومن يعلم الناس تستغفر له المالئكة في السماء والدواب في األرض والطير 
في الهواء والحيتان في البحر، والعالم الواحد أشــد علــى إبليس من ألف مؤمن 
عابد، تعلموا العلم فإن تعلمه قربة إلى اهللا 8 وتعليمه لمن ال يعلمه صدقة، وأن 
العلم ينزل بصاحبه فــي موضع الشــرف والرفعة، والعلم زين ألهلــه في الدنيا 
واآلخرة، وما أهدى الرجل إلى أخيه صدقة أفضــل من كلمة يزيده اهللا بها الهدى 

أو يرده بها عن الردى ويبدأ المجلس بالدعاء للدنيا واآلخرة ويختم بذلك(١).
✾  ✾  ✾

علم الدين والهدايــة تعلم علم الوضوء والغســل والصالة والصوم، وعلــم الزكاة لمن له 
نصاب، والحج لمن وجب عليه، والبيوع على التجار ليحترزوا عن الشبهات والمكروهات 
في سائر المعامالت، وكذا أهل الحرف وكل من اشــتغل بشيء يفرض عليه علمه وحكمه 

ليمتنع عن الحرام فيه.
ـ وأما العلوم التي هي من فــروض الكفاية، فهي العلوم التي ال بّد للنــاس منها في إقامة 
دينهم من العلوم الشــرعية، كحفظ القرآن واألحاديث، وعلومهما واألصول، والفقه، واللغة 

والتصريف، ومعرفة رواة الحديث، واإلجماع، والخالف.
ومن فروض الكفايــة أيًضا: العلوم التي يحتاج إليها في قوام أمر الدنيا كالطب والحســاب 

والصنائع التي هي سبب قيام مصالح الدنيا كالخياطة والفالحة ونحوهما.
ـ والعلوم المندوبة هي التوسع في العلوم الشرعية وآالتها، واالطالع على غوامضها.

ـ وأما العلوم المحرمة فمنها: الشعوذة، وهي: خفة في اليد كالسحر ترى الشيء بغير ما عليه أصله.
ـ وأما العلوم المكروهة فهي أشعار المولدين من الغزل والبطالة.

ـ والعلوم المباحة كأشــعار المولدين التي ليس فيها ســخف، وال شــيء ممــا يكره، وال 
ما ينشــط إلى الشــر، وال ما يثبط عن الخير، وال ما يحث على خير أو يســتعان به عليه. 

الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٩٢/٣٠ ـ ٢٩٤.
شرح النيل ٣٤٦/٥ ـ ٢٤٨، اإليضاح ٢٤/٣ ـ ٢٥، منهج الطالبين ٤٥/١ ـ ٥٠.  (١)

=
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من حق األيام أن يطاع فيها خالقها، وكذا األماكن فمن عصى اهللا فقد ظلم 
ذلك اليوم وذلــك المكان الذي عصى فيهما، والمــراد باأليام النهار والليل، 
وإذا عصى اهللا في ليل فقد ظلم ذلك الليل والنهار بعده، ومن عصى في نهار 

فقد ظلم ذلك النهار والليلة قبله(١).

(٢)$� ٥١٠  /�KD ا��+�$ وV�a ا���+

الُجُمعة: هــي اللغة الفصحــاء، وتخفف الميــم باإلســكان، أي: اليوم 
المجموع فيه؛ ألن فعلة بالسكون للمفعول فيه كهزأة، وبفتحها بمعنى فاعل، 
أي: اليوم الجامع فتاؤها للمبالغة كضحكــة للمكثر من ذلك ال للتأنيث، وال 

لما وصف بها اليوم.

شرح النيل ٣٤٩/٥، اإليضاح ٢٨/٣.  (١)
يوم الجمعة مركب إضافي من جزأين: يوم وجمعــة، واليوم في اللغة واالصطالح: أوله من   (٢)
طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشــمس، وهو مفرد مذكر يجمــع على أيام، والعرب تطلق 

اليوم وتريد به الوقت والحين، نهاًرا كان أو ليًال.
والجمعة في اللغة بسكون الميم وضمها وفتحها اسم أليام األسبوع، وأولها السبت، فيكون 
يوم الجمعة آخرها، وكان يوم الجمعة ُيســمى قبل اإلســالم يوم العروبة، وهو مفرد يجمع 

على جمعات وجمع.
يت الجمعة في اإلســالم وذلك الجتماعهم في المسجد، وال يخرج  وقال أقوام: إنما ســم

المعنى االصطالحي عن المعنى اللغوي. الموسوعة الفقهية الكويتية ٣٠٢/٤٥ ـ ٣٠٣.
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يت في اإلسالم جمعة قيل:  ى في الجاهلية بالعروبة، فُســم وكانت ُتســم
ألن خلق آدم جمع فيها. وقيل: الجتماعه بحواء في األرض في يومها، وقيل: 

لما جمع فيها من الخير.

ي يوم الجمعة؟ قال: «ألن  قال أبو هريرة: قيل للنبي ژ : ألي شيء ُســم
فيها طبعت طينة أبيك آدم، وفيها الصعقة والبعث، وفيها البطشــة، وفي آخر 
ثالث ســاعات منها من دعا اهللا فيها استجيب له»؛ فهذا الحديث يدل على أنه 
يت بذلك لما جمــع فيها من الخيــرات الكثيرة، ومن جملتها البطشــة  ُســم

الكبرى بأعداء اهللا(١).

م ا��+�$(٢)� �Pcا� K� ٥١١  ا��!+$ #6 /`�و%�$ اال�N+�ع %

الحكمة في ذلك أن اهللا 8 خلق الخلــق فأخرجهم من العدم إلى الوجود، 
وجعل منهم جمــاًدا ونامًيا وحيواًنا فكان ما ســوى الجماد أصناًفــا منها بهائم 
ومالئكة وجن وإنس. ثم هي مختلفة المســاكن من العلو والسفل، فكان أشرف 
العالم الســفلي هم الناس؛ لعجيب تركيبهم ولما كرمهــم اهللا ـ تعالى ـ به من 
النطق، وركب فيهم من العقــول والطباع التي هي غاية التعبد بالشــرائع، ولم 
يخف موضع عظم المنة، وجاللــة قدر الموهبة لهم فأمروا بالشــكر على هذه 

معارج اآلمال ٤٥٧/٣، والحديث رواه أحمد في المسند، ح: ٨٠٤١.  (١)
قال الدهلوي: إنه لما كانت إشاعة الصالة في البلد بحيث يجتمع لها أهلها متعذرة كل يوم،   (٢)
وجب أن يعين لها ميقات ال يتكرر دورانه بســرعة حتى ال تعســر عليهــم المواظبة على 
االجتماع لها، وال يبطؤ دورانه بأن يطول الزمن الفاصل بين المرة واألخرى، كي ال يفوت 
المقصود وهو تالقي المســلمين واجتماعهم بين الحين واآلخر. ولما كان األســبوع قدًرا 
زمنيا مســتعمًال لدى العرب والعجم وأكثر الملل، وهو قدر متوسط الدوران والتكرار بين 
الســرعة والبطء، وجب جعل األســبوع ميقاًتا لهذا الواجب. الموســوعة الفقهية الكويتية 

.١٩٣/٢٧
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الكرامة في يوم من األيام السبعة التي فيها أنشئت الخالئق، وتم وجودها ليكون 
في اجتماعهم في ذلك اليوم تنبيه على عظم ما أنعم اهللا تعالى به عليهم(١).

(٢)���. $�+N ٥١٢  أول 

قال ابن سيرين: جمع أهل المدينة قبل أن يقدمها رسول اهللا ژ وقبل أن 
تنزل الجمعــة، فقالت األنصار: إن لليهود يوًما يجتمعون فيه كل ســبعة أيام، 
وللنصارى مثل ذلك، فلنجعل يوًما نذكر اهللا تعالى ونصلي ونشكر فيه فجعلوه 

يوم العروبة.

واجتمعوا إلى أسعد بن زرارة فصلي بهم يومئذ ركعتين، وذكرهم فسموه يوم 
الجمعة، وأنزل اهللا بعد ذلك: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( 

* + , - . /0 1 2 3 4 5 6 ﴾ [الجمعة: ٩](٣).

معارج اآلمال ٤٥٨/٣.  (١)
شــرعت صالة الجمعة في أول الهجرة عند قدوم النبي ژ المدينة، قال الحافظ ابن حجر:   (٢)

األكثر على أنها فرضت بالمدينة، وقال الشيخ أبو حامد: فرضت بمكة، وهو غريب.
ومن المتفــق عليه: أن أول جمعــة جمعها رســول اهللا ژ بأصحابه، كانت فــي قبيلة بني 
سالم بن عوف في بطن واد لهم قد اتخذ القوم لهم في ذلك الموضع مسجًدا، وذلك عندما 
قدم إلى المدينة مهاجًرا، غير أنه ثبت أيًضا أن: أسعد بن زرارة أول من جمع الناس لصالة 

الجمعة في المدينة، وكان ذلك بأمر النبي ژ له قبل أن يهاجر من مكة.
فمن رجح أنها فرضت بالمدينة بعد الهجرة، استدل بأنه ژ لم يقم أي جمعة في مكة قبل 
الهجرة، ومن قال: إنها فرضت بمكة قبل الهجرة استدل بأن الصحابة قد صلوها في المدينة 
قبل هجرته ! فال بد أن تكون واجبة إذ ذاك على المسلمين كلهم سواء من كان منهم في 
مكة وفي المدينة، إال أن الذي منــع من أدائها في مكة عدم توافر كثير من شــرائطها. قال 
البكري: فرضت بمكة ولم تقم بها؛ لفقد العدد، أو ألن شعارها اإلظهار، وكان ژ مستخفًيا 
فيها. وأول مــن أقامها بالمدينة قبل الهجرة أســعد بن زرارة بقرية علــى ميل من المدينة. 

الموسوعة الفقهية الكويتية ١٩٣/٢٧.
معارج اآلمال ٤٥٩/٣.  (٣)
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اختلفوا فــي ذلك: فذهــب األكثــر إلــى أن تعيينهــا كان باجتهاد من 
المســلمين. وذلك بأنه تعالى فرض على عباده أن يجتمعوا يوًما ويعظموا فيه 
خالقهم بالطاعة، لكــن لم يبين لهم بــل أمرهم أن يســتخرجوه بأفكارهم، 
ويعينوه باجتهادهم، وأوجب على كل قبيــل أن يتبع ما أدى إليه اجتهاده كما 

في المسائل الخالفية(١).

م ا��+�$(٢)� Co�J# �/  ٥١٤ 

أفضل األيام يوم الجمعــة فيه خلق آدم، ودخل الجنــة ونفخ فيه الروح، 
وأهبط إلى األرض، وتيب عليه، ومات فيه، وتقوم فيه الســاعة، وما من دابة 
إال وهي مصيخة ليلة الجمعة حتى تطلع الشــمس شفًقا من الساعة إال الجن 
واإلنس، وإنمــا ذكروا الهبوط إلــى األرض والموت فيه وقيام الســاعة ألنه 
بهبوطه إليها يلد فتنتشر األولياء والصالحون واألنبياء وتكثر بعد أن كانت منه 
دونهم، وألنه بالموت يرجع روحه إلى الجنة التي خرج منها واألمن من مكر 
إبليس، وألن بقيام الساعة الخروج إلى دار الكرامة واالنتقام من األعداء، وهللا 
في كل يوم جمعة ستمائة ألف عتيق من النار وهو سيد األيام، ومن مات فيه 
كتب له أجر شــهيد ووقي فتنة القبر والطير والهوام يلقــى بعضها بعًضا فيه، 
وتقول: ســالم ســالم يوم صالح، وهي يوم فرض تعظيمه على أهل الكتاب 
فتركه اليهود إلى الســبت والنصارى إلى األحد وذلك عصيان، وذلك مروي 

معارج اآلمال ٤٦٠/٣.  (١)
قال ابن عابدين: وهو خير أيام األسبوع، ويوم عيد، وفيه ساعة إجابة، وتجتمع فيه األرواح،   (٢)
وتزار القبور، ويأمن الميت فيه مــن عذاب القبر، ومن مات فيه أو فــي ليلته أمن من فتنة 
القبر وعذابه، وال تســجر فيه جهنم، وفيه خلق آدم ‰ ، وفيه أخرج من الجنة، وفيه يزور 

أهل الجنة ربهم 4 . الموسوعة الفقهية الكويتية ٣٠٣/٤٥.
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في حديث، وقيل: فرض عليهم يوم من األســبوع يختارونه ليقيموا فيه دينهم 
ولم يهتدوا إلى يوم الجمعة، أو أمروا به صريًحا فاجتهدوا هل يســوغ إبداله 
بيوم آخر؟ فأجازوا بدله فأخطؤوا وهدانا اهللا إليه بالوحي، ووفقت إليه بعض 
األنصار قبل الوحي واإلســالم باختياره اختاروه للعبادة، وفيه خلق اإلنســان 

المخلوق للعبادة(١).

ويجــاب الدعاء يوم الجمعة عند زوال الشــمس، وتفتح أبواب الســماء 
السبعة، ويختموا عند غياب الشمس، وقيل: تؤخر ختمة الخميس إلى غياب 
الشــمس لفضل ليلة الجمعة فيكون لمن حضرها، ومن حضرهما عند طلوع 
الشــمس وعند غروبها يوم الجمعة كمن أعتق سبع رقاب، وقيل: عشًرا، وفي 
غير الجمعة كمن أعتق رقبة، وقيل: ســبًعا، ومن لم يجــد غيره ختم وحده، 
والواحد في طاعة اهللا جماعة، قال اهللا تعالى: ﴿ 5 6 7 8 9 : 
; > = < ? ﴾ [النحل: ١٢٠]، ومن ختم نهاره وحده بذكر واســتغفار 

كتب له النهار كله(٢).

م ا��+�$(٣)� $��Nاإل $%�a  ٥١٥ 

في يوم الجمعة ساعة اإلجابة، وهي قصيرة مبهمة ليجتهدوا اليوم كله 
فيحصل األجر العظيم، والحسنة فيه بعشر حسنات في غيره، ويدل على 
إبهامها ما روي: «أنه ال يصادفها عبد مســلم وهو قائم يصلي يســأل اهللا 

شرح النيل ٣٤٩/٥ ـ ٣٥٠، اإليضاح ٢٨/٣، معارج اآلمال ٤٦٢/٣.  (١)
شرح النيل ٣٥٥/٥ ـ ٣٥٦.  (٢)

ذهب الفقهاء إلى أن دعاء اهللا تعالى مشــروع، وله ساعات تكون اإلجابة فيها أرجى، ومنها   (٣)
يوم الجمعة، واختلفوا في ســاعة اإلجابة في يوم الجمعة، فقيل: إنها ما بين جلوس اإلمام 
إلى أن يتم الصالة، قال ابن عابدين: وهو أصحها كمــا هو ثابت عن النبي ژ وقيل: وقت 

العصر، وقيل غير ذلك. الموسوعة الفقهية الكويتية ٣٠٦/٤٥.
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شيًئا إال أعطاه اهللا»(١)، ويبحث من عينها بأنه قد ينسى اإلنسان وقد يشتغل 
عنها ويتركها عمــًدا، وإن ذكر وتفرغ إليها فقد صادفهــا وهي عنده آخر 
ساعات الجمعة، أو الساعة األخيرة، أو من جلوس الخطيب على المنبر 
إلى انصرافه إلــى الصالة، أو من بعد العصر إلــى الغروب، وبحث بأنه 
ال صالة بعد العصر، وقد قال ژ : «يصلــي»، وأجيب بأن الدعاء صالة، 
وفيه أن هذا مجاز شــرعي فأين القرينة؟ وبأن االنتظــار للصالة صالة، 
والقيام المروي المواظبة، وبذلك أيًضا يجــاب على القول الثالث وهي 
باقية في كل جمعة، وقيل: في جمعة واحدة من كل ســنة، وعلى التعيين 
هل تســتوعب الوقت أو تبهم فيه؟ وعلى اإلبهام ما ابتداؤه وما انتهاؤه؟ 
وهل تستمر أو تنتقل؟ وعلى االنتقال هل تستغرق اليوم أو بعضه؟ وهل 
هي باقية أو رفعت؟ أقوال؛ الصحيح البقاء وأنها الساعة األخيرة؛ واختار 
في القناطر أنها تنتقل في ساعات الجمعة كليلة القدر، وقيل: وقت طلوع 
الشــمس، وقيل: وقت الزوال، وقيل: مع األذان، وقيــل: إذا صعد اإلمام 
المنبر وأخذ في الخطبة، وقيــل: إذا قاموا إلى الصالة، وقيل: عند غروب 

الشمس(٢).

VkG� واإل/�م ��ا�+� $��H  ٥١٦ 

من دخل المسجد واإلمام يخطب، فقيل: يحيي المسجد بركعتين، وقيل: 
ينصت، وقيل: إن سكت له اإلمام صالهما(٣).

ســنن النســائي، كتاب: الجمعة، باب: ذكر الســاعة التي يجاب فيها الدعــاء يوم الجمعة   (١)
ح: ١٤٣٠.

شرح النيل ٣٥٠/٥ ـ ٣٥١، معارج اآلمال ٤٦٤/٣.  (٢)
شرح النيل ٣٥١/٥ ـ ٣٥٢.  (٣)
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6# �م ا��+�$(١) ���� ا�+��S� �/  ٥١٧ 

من حق المسلم قراءة سورة اإلخالص عند طلوع شمسه، مائة مرة، وقيل: 
من صالة عصره وغروبه، وقيل: بين الظهر والعصر، ويقرأ أيًضا اثنتي عشــرة 
مرة بين الفجر وطلوع الشــمس، قاله: أبو نوح سعيد بن يخلف، وقال: يكون 

من قرأها اثنتي عشرة بينهما كمن قرأ الكتب األربعة.

ومن حق المسلم حضور مجلس الذكر واالغتســال(٢)، قال ژ : «الغسل 

اختص يوم الجمعة واختصت صالتها صالة الجمعة بآداب تشــمل مجموعة أفعال وتروك،   (١)
مجملها فيما يلي: 
أوًال: ما يسن فعله:

ل، ويلبس أحسن ثيابه. ـ يسن للمسلم أن يغتسل، وأن يمس طيًبا ويتجم
ـ يسن التبكير في الخروج إلى الجامع واالشتغال بالعبادة إلى أن يخرج الخطيب.

ثانًيا: ما يسن تركه:
ـ أكل كل ذي ريح كريهة: كثوم وبصل ونحوهما.

ـ تخطي الرقاب في المســجد، وهو محــرم إذا كان الخطيب قد أخذ فــي الخطبة، إال أن 
ال يجد إال فرجة أمامه وال سبيل إليها إال بتخطي الرقاب، فيرخص في ذلك للضرورة.

ـ تجنب االحتباء واإلمام يخطب. وهذا ما ذهب إليه الشافعية، حيث صرحوا بكراهته. قال 
النووي: والصحيح أنه مكروه.

ـ يحرم عند الجمهور إنشاء ســفر بعد الزوال (وهو أول وقت الجمعة) من المصر الذي هو 
فيه، إذا كان ممن تجب عليه الجمعــة، وعلم أنه لن يدرك أداءها فــي مصر آخر. فإن فعل 
ذلك فهو آثم على الراجــح ما لم يتضرر بتخلفه عــن رفقته، وهذا ما ذهــب إليه جمهور 
الفقهــاء ـ الحنفية والمالكيــة والحنابلة ـ حيث صرحوا بحرمة الســفر بعــد الزوال، كما 
صرحت المالكية والحنابلة بكراهة السفر بعد طلوع فجر يوم الجمعة، وذهب الشافعي في 
الجديد: إلى أن حرمة الســفر تبدأ من وقت الفجر وهو المفتى به في المذهب. الموسوعة 

الفقهية الكويتية ٢٠٩/٢٧ ـ ٢١١.
اتفق الفقهاء على أن الغسل للجمعة مطلوب شــرًعا، فذهب الجمهور إلى أنه سنة، وذهب   (٢)
بعض الحنفية إلى أنه من سنن الزوائد، وحكي عن أحمد بن حنبل رواية أخرى أنه واجب.

=وأما وقته فقد ذهب الجمهور إلى أنه بعد طلوع الفجر الثانــي من يوم الجمعة، وال يجزئه 
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يوم الجمعة واجــب على كل محتلــم»(١)، والنظافة بســنن إبراهيم من إلقاء 
التفث ولو لم يكن الشعر أو الظفر بحد الوجوب، لكنه إذا وجد ما يزيل من 

ذلك أزاله.

وفي الديوان: من حقوق الجمعة الصدقة علــى من احتاج، وأفضل ذلك 
أن يتصدق علــى قرابته إن احتاجوا إلى ذلك، والزيارة وركوع ســبع تحيات 
قبل صالته بالفاتحة وبســورة اإلخالص يقرؤها ثالًثا فــي كل ركعة، وصوم 

بتبييت وصالة بضحاه، وال واجب من ذلك(٢).

وفي الديوان: صالة الضحى يوم الجمعة ثمان ركعات وفي غيره ركعتان، 
وإنما يزور يوم الجمعة المريض المسلم، وإن لم يجد المريض المسلم فليزر 
غيره من المرضى ويزور العالم المسلم والشــيخ الكبير ويزور قرابته وإن لم 

يجد من يزور زار المسجد ودعا وصلى فيه(٣).

���S�Pك و ٥١٨  �!� ا���

من النظافة التســوك، والصالة به بخمس وعشــرين صــالة، والظاهر أن 
الوضوء كذلك، وعنه ژ : «لوال أن أشق على أمتي ألمرتهم بالسواك عند كل 
صالة وعند كل وضوء»(٤)، وفيه دليل على أن األمر المطلق للوجوب إذ جعل 

قبله، وحكي عن األوزاعي أنه يجزئه الغسل قبل الفجر، وعن مالك ال يجزئه الغسل إال أن 
يتعقبه الرواح إلى صالة الجمعة، وقال الشــافعية: ووقته من الفجر الصــادق، وتقريبه من 

ذهابه إلى الجمعة أفضل. الموسوعة الفقهية الكويتية ٣٠٤/٤٥ ـ ٣٠٥.
البخــاري كتــاب: األذان، باب: وضــوء الصبيــان ومتى يجــب عليهم الغســل والطهور   (١)

وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم، ح: ٨٥٧.
شرح النيل ٣٥٢/٥ ـ ٣٥٣، مدونة ابن غانم ٥٠٣/١، اإليضاح ٢٨/٣ ـ ٢٩.  (٢)

شرح النيل ٣٥٥/٥.  (٣)
البخاري في كتاب الوضوء، باب: سواك الرطب واليابس للصائم، ح: ١٩٣٤.  (٤)

=
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أمره مقيًدا؛ ألن ال يتركوا الســواك، وهو بعــود األراك أفضل، وعرقه أفضل، 
ويجوز بكل عود غير عود الرمان والريحان، فإنه قد روي عن رسول اهللا ژ : 

«ال تخللوا بقصب الرمان وال بعود الريحان»(١).

�$ ا��+�$� ٥١٩  �eاءة ا���آن �

يســتحب اإلكثار من القراءة ليلة الجمعة خصوًصا ســورة الكهف، ومن 
قرأها ليلة الجمعة أو يومها أعطي نوًرا من حيــث يقرؤها إلى مكة، وغفر له 
إلى الجمعة األخــرى وفضل ثالثة أيام وصلى عليه ســبعون ألف ملك حتى 
يصبح، وعوفي من البرص والجذام وذات الجنب، وهي قرحة تصيب اإلنسان 
داخل جنبه وفتنة الدجــال. «وكان ژ يقرأ في صالة المغرب من ليلة الجمعة 
بقل يا أيها الكافرون، وقل هو اهللا أحد، وفي العشــاء بســورة الجمعة وسورة 

المنافقين»(٢).

٥٢٠  ��[ ا�`�� �م ا��+�$ 

من حقوق الجمعة حلق شعر الرأس وهو غير ظاهر، وإنما أمر به ژ يوم 
الخميس، إال إن طال الشعر وخرج طوله إلى عدم النظافة فمن حقها النظافة، 
وذكر المخالفون أنه ژ لم يحلق رأسه إال في نسك أي حج أو عمرة، وذلك 

أربع مرات(٣).

✾  ✾  ✾

شــرح النيل ٣٥٣/٥، معارج اآلمال ٥٥١/٣، اإليضاح ٣٠/٣، والحديث خرجه ابن أبي شيبة   (١)
في المصنف كتاب األدب، ح: ٢٦٩٥٨.

شرح النيل ٣٥٤/٥ ـ ٣٥٥، وحلق شعره ژ يوم الخميس لم أعثر عليه.  (٢)
شرح النيل ٣٥٥/٥، معارج اآلمال ٥٥٢/٣، اإليضاح ٢٩/٣.  (٣)
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ا��الم  ]�

إ���ء ا��الم(١)  �!�  ٥٢١ 

يندب لكل مســلم لقي أخاه أو أخته في اهللا أو اثنيــن أو أكثر أن يحييه 
بســالم عليكم، أو بالســالم عليكم، وأجاز بعض قومنا: عليكم الســالم أو 
عليكم سالم كما يرد له، والمسلم وغيره في ذلك سواء، وإنما خص المسلم 
بالذكر ألنه المنتفع بذلك، وللتلويح إلى أنه يجتهد اإلنسان أن يكون مسلًما 
يفعل أفعال المســلم، وإنما يحيي المذكر والمؤنــث فصاعًدا بخالف جماعة 
الذكور قصًدا لــه ولمن معه مــن المالئكة، وكذا يقصد الــراد، وقال بعض: 
بوجوب الســالم ولو في غير الدار والبيت كما في التاج والمنهاج وكثير من 

اآلثار، والصحيح أنه سنة، وإنما يجب في الدار والبيت(٢)

إ���ء ا��الم  CJ#  ٥٢٢ 

قال رســول اهللا ژ : «من قال الســالم عليكم كتبت له عشر حسنات، ومن 
قال: السالم عليكم ورحمة اهللا كتبت له عشرون حسنة، ومن قال: السالم عليكم 

ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن السالم سنة مستحبة وليس بواجب، وهو سنة على   (١)
الكفاية إن كان المسلمون جماعة بحيث يكفي سالم واحد منهم، ولو سلموا كلهم كان أفضل.

وذهب الحنفية ـ وهو رواية عن أحمد وقول مقابل للمشهور عند المالكية ـ إلى أن االبتداء 
بالسالم واجب. الموسوعة الفقهية الكويتية ١٦١/٢٥ ـ ١٦٢.

شرح النيل ٣٥٧/٥، منهج الطالبين ١٧٦/٢، اإليضاح ٣٣/٣.  (٢)
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ورحمة اهللا وبركاته كتبت له ثالثون حسنة»(١) وكذا من رد، وقال: «أفشوا السالم 
وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسالم»(٢).

وفي األثر: من سلم على مسلم كمن أعتق رقبة، والسالم أمان بين الناس 
يطمئنون به فيما بينهم وهو من أخالق الصالحين، والمعنى: اهللا عليكم شهيد 
فاتقوه فإن السالم من أســماء اهللا، أو المعنى: الســالمة مما تكرهون، وعليه 

فليعن في غير المتولى ما يصلح له.

وقال عمر ƒ : ثالثة يثبتن الود في قلب أخيك، أن تسلم عليه إذا لقيته، 
وتزحزح له في المجلس وتدعوه بأحب أســمائه إليه وقــال قتادة: كان تحية 

قبلكم السجود فأعطى اهللا هذه األمة السالم وهو تحية أهل الجنة(٣).

 ٥٢٣  �!� رد ا��الم(٤)

يلزم المسلم الرد بقوله: وعليكم السالم، ومن لم يرد السالم لم يكفر عند 
ســلفنا رحمهم اهللا، وحكموا بمعصيته بدون أن يجزموا بكفره، ويرى الشيخ 
 Õ Ô Ó Ò Ñ ﴿ :أطفيش أنه كافر؛ ألن الرد فرض لقوله تعالى
à ß Þ Ý Ü Û Ú ÙØ × Ö ﴾ [النســاء: ٨٦]، واألمــر للوجوب ما لم 
يصرفه دليل، ويســتحب أن يزيد ورحمة اهللا وبركاته إن كان متولى، وإال بأن 

الطبراني في المعجم الكبير، ح: ٥٥٦٣.  (١)
الترمذي في كتاب: األطعمة، باب: ما جاء في فضل إطعام الطعام، ح: ١٨٥٤.  (٢)

شرح النيل ٣٥٧/٥ ـ ٣٥٨، اإليضاح ٣٣/٣.  (٣)
أما رد السالم فإن كان المســلم الذي ألقي عليه الســالم واحًدا تعين عليه الرد، وإن كانوا   (٤)
جماعة كان رد السالم فرض كفاية عليهم، فإن رد واحد منهم سقط الحرج عن الباقين، وإن 
تركوه كلهم أثموا كلهم، وإن ردوا كلهم فهو النهاية في الكمال والفضيلة، فلو رد غيرهم لم 
يســقط الرد عنهم، بل يجب عليهم أن يــردوا، فإن اقتصروا على رد ذلــك األجنبي أثموا. 

الموسوعة الفقهية الكويتية ١٦٣/٢٥.



369حق السالم

 Õ ﴿ :كان في الوقوف أو البراءة اقتصر على: وعليكم السالم، وقوله تعالى
Ø × Ö ﴾ [النساء: ٨٦] عام خصته أحاديث آيات عدم والية من ال يستحقها.

وفي التاج: إن سلم عليك من ال تتواله فقلت: وعليكم السالم ورحمة اهللا 
فال عليك، وقيل: ال يجوز، وال يرد على فاســق ومتوقف فيه وبركاته إال إن 
عنى في رزقه، وال يجوز لغير متولى: سالم اهللا عليك إال إن عنى ما عليه من 
 ،ا، وحياك اهللا بنية الرد رد الثياب أو العافية وأطال اهللا بقاءك ونحوه دعاء ال رد

وفي إجازته لغير ولي خالف(١).

���K أ3% �� ٥٢٤  /� آداب aالم ا�+�

تنزل على المتصافحين في اهللا مائة رحمة، للبادئ تســعة وتســعون وواحدة 
للراد وتقبيل الرجل للرجل في التســليم جائز، ومنعه بعض قومنا إن كان المقبل 
بكســر الباء المشددة مشــرًكا، وال ينحن أحد ألحد، واإلســرار بالرد كاإلسرار 
بالبدء ال يجزي إذا لم يســمع، وال رد على من ســمع صوًتا ممن مر عليه ولم 
يعلم أنه ســالم، وال على من رآه حرك إليه رأســه أو يــده أو غيرهما، ولو يراد 
بذلك سالم، وال يكفي ذلك أيًضا في الرد، وإن سلم بلفظ الرد أو رد بلفظ البدء 
أجزأ عندهم ألن أصل المعنى واحد، وكذلك األلفــاظ، وإنما اختلفت بالتقديم 
والتأخير فلم يروا ذلك مخرًجا عن األحســنية وال عن المثلية المشار إليهما في 
 ß Þ Ý Ü Û Ú ÙØ × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ﴿ :قوله عز وعال
نة في البدء والرد ولم يعتبروا المخالفة  [النســاء: ٨٦]، وما عدوه مخالًفا للس ﴾ à
الثابتة، فإن قولك: السالم عليك، اهتمام بالسالم معاجلة إلى إزالة الخوف مثًال، 

وإلى الوعظ به وعليك السالم اهتمام بالمخاطب أو للحصر واالهتمام مًعا(٢).

شرح النيل ٣٥٩/٥ ـ ٣٦٠، بيان الشرع ٢٩٦/٥، جوابات السالمي ٥٧٧/٥.  (١)
شرح النيل ٣٦٠/٥ ـ ٣٦١، منهج الطالبين ١٧٨/٢.  (٢)
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ويروى عن النبي ژ أنه قال: «تصافحوا تسل ما في قلوبكم»(١)، وقيل: إن 
المصافحة تزيل العتاب، وقيل: ال يتصافح األخوان في اهللا إال تناثرت ذنوبهما 
كما يتناثر ورق الشــجر، وتنزل عليهما مائة رحمة، للمبتدئ تســع وتسعون 

ولآلخر واحدة(٢).

�$ رد ا��الم(٣)S�P  ٥٢٥ 

قال بعض قومنا: يجوز االبتداء بلفظ الــرد، والرد بلفظ االبتداء، وينتهي 
إلى البركة لما جاء عن ابن عباس من أنه أنكــر الزيادة على ذلك، وفي قوله 
 ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  ÙØ  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ ﴿ تعالــى: 
à ﴾ [النســاء: ٨٦]، دليل على جواز الزيــادة على البركة في الــرد إذا انتهى 
المبتدئ بالسالم في ســالمه إليها، وســلم رجل على عبد اهللا بن عمر وقال: 

موطأ اإلمام مالك بن أنس، كتــاب: الجامع، باب: ما جاء فــي المراجعة، ح: ١٦٨٥ بلفظ:   (١)
«تصافحوا يذهب الغل وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء».

منهج الطالبين ١٩٧/٢.  (٢)
صيغة السالم وصفته الكاملة أن يقول المســلم: «السالم عليكم» بالتعريف وبالجمع. سواء   (٣)
كان المســلم عليه واحًدا أو جماعة؛ ألن الواحد معه الحفظة كالجمع من اآلدميين، ثم إن 
أكثر ما ينتهي إليه السالم إلى البركة فتقول: الســالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته، وهو الذي 
عليه العمل، وصيغة الرد أن يقول المسلم عليه: (وعليكم الســالم) بتقديم الخبر وبالواو، 
ويصح أن يقول: ســالم عليكم. بتنكير الســالم وتقديمه، وبدون واو، لكن األفضل بالواو 
لصيرورة الكالم بها جملتين، فيكون التقدير: علي السالم وعليكم، فيصير الراد مسلًما على 
نفســه مرتين، األولى: من المبتدئ والثانية من الراد نفســه، بخالف ما إذا ترك الواو، فإن 

الكالم حينئذ يصير جملة واحدة تخص المسلم وحده.
واألصل في صيغة الــرد أن تنتهي إلى البركة فتقول: وعليكم الســالم ورحمة اهللا وبركاته، 
وإذا قال المســلم: الســالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته، فإن الزيادة تكون واجبة، فلو اقتصر 
المســلم على لفظ: الســالم عليكم، كانت الزيادة مســتحبة. الموســوعة الفقهية الكويتية 

١٥٧/٢٥ ـ ١٥٩.
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الســالم عليك ورحمــة اهللا وبركاته والغاديــات والرائحــات، أي: والخيور 
ا ورواًحا فقــال ابن عمر:  الغاديات والخيــور الرائحات، أي: اآلتيــات غدو
وعليك ألف، ثم إنه كره ذلك، «وقال رجل لرســول اهللا ژ : الســالم عليك؛ 
فقال: وعليك الســالم ورحمة اهللا، وقال آخر: السالم عليك ورحمة اهللا، فقال: 
وعليك الســالم ورحمة اهللا وبركاته، وقال آخر: الســالم عليــك ورحمة اهللا 
وبركاته، فقال: وعليــك، فقال الرجل: نقصتني فأين ما قــال اهللا؟ وتال اآلية، 
فقال: إنك لم تترك لي فضًال فــرددت عليك مثله»(١) وهذا منه إشــعار بعدم 
تقصير من لم يزد في جوابه على قوله: وبركاته، إذا وصله المبتدئ، وبأنه قد 

أتى في جوابه بعظيم ال تحريم للزيادة في الرد على ذلك(٢).

�� ا�+��� و%�K /� ��د(٣)�� �/ K�%  ٥٢٦ 

يسلم المســلم على كل موحد بالغ، ولو عبًدا بال إذن، وقيل: بإذن، وال 
يســلم على باغ، ومن في حــال المعصية، وال على من يلحد في أســماء اهللا 
عنــاًدا ال زلة كمن يعاند ويقــول: اهللا أكبر ويمد الباء بألــف، ألن أكبار بفتح 
الهمزة ومد الباء بألف جمع كبر أو كبر فمعناه طبول بالباء الموحدة تعالى اهللا 
عن ذلك، وال يجب رده عليه إن سلم، وله أن يسلم ناوًيا معنى قولك: إن اهللا 
عليــك رقيب فاتــرك ما أنت فيه مــن المعاصــي، ال ناوًيا معنى الســالمة، 

والصواب المنع مطلًقا ألنه أمان، ولو فسر بالمعنى األول وال أمان لهؤالء.

لم أعثر على هذا الحديث.  (١)
شرح النيل ٣٦١/٥ ـ ٣٦٢، بيان الشرع ٢٩٤/٥ ـ ٢٩٥، منهج الطالبين ١٧٧/٢ ـ ١٧٨.  (٢)

رد السالم على أهل الذمة ال بأس به عند الحنفية، وهو جائز أيًضا عند المالكية، وال يجب   (٣)
إال إذا تحقق المسلم من لفظ السالم من الذمي، وهو واجب عند الشافعية والحنابلة.

ويقتصر في الرد على قوله: وعليكم، بالــواو والجمع، أو: وعليك، بالواو دون الجمع عند 
الحنفية والشافعية والحنابلة، لكثرة األخبار في ذلك، وعند المالكية يقول في الرد: عليك، 

بغير واو باإلفراد أو الجمع. الموسوعة الفقهية الكويتية ١٧٠/٢٥.
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ويرد على يهودي: (وعليك ما قلت)، والخلــف في النصراني فقيل: يرد 
عليه: (وعليكم السالم)، وقيل: (عليك ما قلت)، وسائر المشركين مثله، وقال 
ابن وصاف: إن قال المشرك: السالم عليك، فقل: وعليك. قال ژ : «إذا سلم 
عليكم أحد من اليهود فإنما يقول: السام عليكم، والسام الموت، ولكن قولوا: 
وعليك ما قلت»(١)، وهذا الحديث يدل على أن عدم رد الســالم على اليهود 
أنهم يغشون في سالمهم، فلوال أنهم يغشــون لرددنا عليهم، فمن لم يتصف 

بالغش من سائر المشركين رددنا عليه(٢).

 ٥٢٧  ��أ ا�+`�ك ����الم(٣)

ال يبدأ المســلم المشــرك بالســالم، وإن مر بجماعة فيهم مشرك، قال: 
الســالم على من اتبع الهدى، ومن سلم على مشــرك بال علم أنه مشرك فال 
عليه، وقيل: يقول له: رد علي سالمي بعد أن عرفه، قيل: يقف حتى يرده وال 
يلزمه أن يقــول: إني بدأتك بالســالم ألني ظننت أنك مســلم فال تظن أني 
قصدتك بذلــك وأنا أعلــم أنك لســت مســلًما، وقيل: يلزمــه، وعنه ژ : 

رواه البخاري في كتاب: الدعوات، باب الدعاء على المشركين ح: ٦٣٩٥.  (١)
شرح النيل ٣٦١/٥ ـ ٣٦٣، اإليضاح ٣٥/٣، بيان الشرع ٢٩٢/٥ ـ ٢٩٣.  (٢)

ذهب الحنفية إلى أن السالم على أهل الذمة مكروه لما فيه من تعظيمهم، وال بأس أن يسلم   (٣)
على الذمي إن كانت له عنده حاجة؛ ألن الســالم حينئذ ألجل الحاجة ال لتعظيمه، ويجوز 

أن يقول: السالم على من اتبع الهدى.
وذهب المالكية أيًضا إلى أن ابتداء اليهود والنصارى وســائر فرق الضالل بالسالم مكروه؛ 

ألن السالم تحية والكافر ليس من أهلها.
ويحرم عند الشافعية بداءة الذمي بالســالم، وله أن يحييه بغير السالم بأن يقول: هداك اهللا، 
أو: أنعم اهللا صباحك، إن كانت له عنده حاجة، وإال فال يبتدئه بشيء من اإلكرام أصًال؛ ألن 

ذلك بسط له وإيناس وإظهار ود.
وبداءة أهل الذمة بالسالم ال تجوز أيًضا عند الحنابلة، كما ال يجوز أن نحييهم بتحية أخرى 

غير السالم. الموسوعة الفقهية الكويتية ١٦٨/٢٥ ـ ١٦٩.
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«ال تبدؤوا اليهود وال النصارى بالسالم، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه 
إلى أضيقه»(١)، وال يسلم على سائر المشركين من باب أولى(٢).

ل %� ا��الم(٣)A`+ا� K� ٥٢٨  ا��الم %

ال يسلم على مشغول عن رد الســالم، كالمشغول بالصالة، أو التطهر لها 
من غسل نجس أو استنجاء أو وضوء أو اغتسال أو تيمم، أو مشغول بحساب 
أو أكل أو شــرب، أو يكون في خالء، أي: في خلوة لقضاء حاجة اإلنســان، 

وكذلك المشغول باألذان أو اإلقامة، أو بذكر أو قراءة للقرآن أو غيره.

وال يسلم على من في مســجد أو مجلس، وقيل: إن من في المسجد أو 
المجلس أو الذكر أحق بالســالم، والصحيح التســليم في المسجد، ألنه ژ 

مسلم في كتاب: السالم، باب: ال تبدؤوا اليهود وال النصارى بالسالم، ح: ٢١٦٧.  (١)
شرح النيل ٣٦٣/٥، منهج الطالبين ١٧٩/٢، شرح الجامع الصحيح ٥٦٢/٣ ـ ٥٦٣.  (٢)

األولى ترك السالم على المنشغل بقراءة القرآن، فإن سلم كفاه الرد باإلشارة، وإن رد باللفظ   (٣)
استأنف االستعاذة ثم يقرأ، واختار النووي أنه يسلم عليه، ويجب عليه الرد لفًظا.

وأما الســالم على المنشــغل بالذكر من دعاء وتدبر فهو كالســالم على المنشغل بالقراءة، 
واألظهر كما ذكر النــووي أنه إن كان مســتغرًقا بالدعاء مجمع القلب عليه فالســالم عليه 
مكروه، للمشقة التي تلحقه من الرد، والتي تقطعه عن االســتغراق بالدعاء، وهي أكثر من 
المشقة التي تلحق اآلكل إذا ســلم عليه ورد في حال أكله، وأما الملبي في اإلحرام فيكره 

السالم عليه، ولو سلم رد عليه باللفظ.
وأما الســالم في حال خطبة الجمعة فيكره االبتداء به ألنهم مأمــورون باإلنصات للخطبة، 
فإن ســلم لم يردوا عليه لتقصيره، وقيل: إن كان اإلنصات واجًبا لم يرد عليه، وإن كان سنة 

رد عليه، وال يرد عليه أكثر من واحد على كل وجه.
وال يسلم على من كان منشــغًال باألكل واللقمة في فمه، فإن سلم لم يستحق الجواب، أما 
إذا ســلم عليه بعد البلع أو قبل وضع اللقمــة في فمه فال يتوجه المنــع ويجب الجواب، 

ويسلم في حال البيع وسائر المعامالت ويجب الجواب.
وأما السالم على قاضي الحاجة ونحوه كالمجامع وعلى من في الحمام والنائم والغائب خلف 
جدار فحكمه الكراهة، ومن سلم عليهم لم يستحق الجواب. الموسوعة الفقهية ١٦٤/٢٥ ـ ١٦٥.
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ــنة التسليم في  كان يســلم عليه الناس في المســجد وال ينكر عليهم، والس
المسجد.

وال يســلم على المشــغول بجنازة أو حفر قبر أو دفن، أو بأمر من أمور 
الميت ولو تهيئة ما يخلل به كفنه أو ما يبخر به.

وفي الديوان: ال يســلم على من في جنــازة أو يحفر القبر أو اشــتغل بأمر 
الميت، وأما من قعد خارًجا من البيت أو الدار الذي كان فيه الميت ينتظر الجنازة 

فإنه يسلم عليه، وإن فرغوا من دفن الميت ورجعوا فإنه يسلم عليهم من لقيهم.

وال يســلم على من في الحمام أو في الدعاء أو التلبية أو سماع خطبة أو 
إسماعها أو سكر أو نوم أو نعاس أو جماع أو تحاكم أو نزاع مطلًقا، أو قضاء 
حاجة اإلنســان مطلًقا، وال على المجنون أو طفل أو شابة يخشى افتتان بها، 

ذكر ذلك ابن حجر(١).

ن وا�,�6D�+ا� K� ٥٢٩  ا��الم %

ال يسلم على مجنون، والمراد: أنه ال يتأكد وإال فهو جائز كما يسلم على 
الميت في القبر، لكن يراد الرحمة ال اهللا عليــك رقيب، ألنه غير مكلف في 
حاله وكــذا الصبي، ويرد على من ســلم من هؤالء إال المجنون والســكران 
والنائم، إذ ال قصد لهم صحيح فيجابوا عليــه فتكلم كعدمه بخالف الصبي، 

فإن له قصًدا صحيًحا.

وفي كون الســالم على الصبي مندوًبا إليه قوالن، ثالثهما: إن كان مراهًقا 
فمن قال معناه: اهللا عليك رقيب فاتقه، فقال: ال يسلم عليه ألنه ال عقاب عليه 

شرح النيل ٣٦٣/٥ ـ ٣٦٤، منهج الطالبين ١٨٠/٢، اإليضاح ٣٦/٣، جوابات السالمي ٤٧٩/٥،   (١)
بيان الشرع ٢٩٩/٥ ـ ٣٠٠.
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وال واجب، ومن قال: معناه السالمة والدعاء، قال: يسلم، والمراهق فيه شبهة 
البلوغ فأجيز فيه ذلك، وكــذا في الرد عليه، والصحيــح وجوب الرد لعموم 
 ß Þ Ý Ü Û Ú ÙØ × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ﴿ :قوله تعالى

à ﴾ [النساء: ٨٦] على معنى الدعاء بالسالمة، وسلم عمر على األطفال(١).

 ٥٣٠  ا��الم ��� ا���Nل وا���Dء(٢)

يجوز الســالم بين رجال ونســاء بمنزل أو فحص، وقيل: ال يسلم رجل 
على امرأة وال امرأة على رجل سواء كانت شابة أو عجوًزا، وكره سالم رجل 
على امرأة فيه، أي: في الفحص، وســالم امرأة فيــه عليه ومنعهما بعض فيه، 
ويجوز أن يريد بالكراهة المنع، والصحيح أنه يندب لها أن تسلم عليه وله أن 
يسلم عليها إذا كانت عجوًزا ال َتْشَتهي وال ُتْشــَتهى، أو غير عجوز إن أمنت 
الفتنة منها ومنه، وذلك فــي المنزل أو الفحص، وروي أن عمر ســلم على 
امرأة فنهرته فقالت له: إن كالم الرجل إلى النساء كصهيل الخيل إلى الرماك، 

شرح النيل ٣٦٥/٥، اإليضاح ٣٥/٣.  (١)
سالم المرأة على المرأة يسن كســالم الرجل على الرجل، ورد السالم من المرأة على مثلها   (٢)

كالرد من الرجل على سالم الرجل.
وأما ســالم الرجل على المرأة؛ فإن كانت تلك المرأة زوجة أو أمة أو من المحارم فسالمه 
عليها سنة، ورد السالم منها عليه واجب، بل يسن أن يسلم الرجل على أهل بيته ومحارمه، 
وإن كانت تلك المرأة أجنبية فإن كانت عجوًزا أو امرأة ال تشــتهى فالسالم عليها سنة، ورد 
السالم منها على من سلم عليها لفًظا واجب. وأما إن كانت تلك المرأة شابة يخشى االفتتان 
بها، أو يخشــى افتتانها هي أيًضا بمن سلم عليها فالسالم عليها وجواب السالم منها حكمه 
الكراهة عند المالكية والشــافعية والحنابلة، وذكر الحنفية أن الرجل يرد على سالم المرأة 
في نفسه إن سلمت هي عليه، وترد هي أيًضا في نفسها إن سلم هو عليها، وصرح الشافعية 

بحرمة ردها عليه.
وأما ســالم الرجل على جماعة النساء فجائز، وكذا ســالم الرجال على المرأة الواحدة عند 

أمن الفتنة. الموسوعة الفقهية الكويتية ١٦٦/٢٥ ـ ١٦٧.



الجـزء السادس: الحقوق  376

وكذا كل من ســلم منهما على اآلخــر ينهره اآلخر إذا خــاف الفتنة والريبة، 
ويجوز بال كراهة سالم الرجل على محرمته، وسالمها عليه في الفحص(١).

�D� ٥٣١  ا��الم %�K ا����ر و/� ��

ال يســلم ال على جبار وُشــَرطه إهانة لهم، وإن خيف منهم سلم عليهم 
مداراة ورجاء ســلم عليهم وال يردون فيجوز ترك السالم ألنهم ال يردون كما 
قال جابر بن زيد، وأجيز على الجبار والشرط، وإذا سلموا رد عليهم، وأجيز 

أن ال يرد عليهم وهو ضعيف(٢).

 ٥٣٢  ا��الم %�K ا�+���ع وا���.6

ال يســلم على مبتدع، كمن يقول: الســالم في البيوت غيــر فرض، فإنه 
مبتدع فاسق، ومن يمد باء اهللا أكبر عناًدا ال زلة فإنه ملحد في أسماء اهللا.

والسكران بنوم أو بحرام، والنائم والملهى؛ أي: الذي ألهاه الشيطان بغناء 
أو شــطح أو ضرب دف أو نحو ذلك من المالهي، وكذا كل من في معصية 

ال يسلم عليه في تلك الحال، ويرد عليه إن سلم، ويجوز أن ال يرد عليه(٣).

(٤)]a�Sا�  K� ٥٣٣  ا��الم %

ال يسلم على الفاســق وكان بعض الســلف يمر بالقوم وال يسلم عليهم 
فقيــل له، فقــال: أخشــى أن ال يــردوا فتلعنهــم المالئكة، وعــن جابر بن 

شرح النيل ٣٦٥/٥ ـ ٣٦٦، منهج الطالبين ١٧٧/٢.  (١)
شرح النيل ٣٦٦/٥، اإليضاح ٣٥/٣.  (٢)

شرح النيل ٣٦٦/٥.  (٣)
ذكر ابن عابدين أن السالم على الفاســق المجاهر بفسقه مكروه وإال فال، ومثل الفاسق في   (٤)
=هذا العب القمار وشــارب الخمر ومطير الحمام والمغني والمغتاب حال تلبســهم بذلك،
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زيد، 5 ، أنه كان ال يســلم على من ال يرد الســالم من الجبابرة فقيل له، 
ـ أي: سئل عن السبب في ذلك ـ فقال: لئال يكون مني سبب لتضييع الفرض 
وقيل: يسلم على الفاسق وال يلزم الرد من شــغل بذلك إن سلم عليه إنسان، 
وقيل: يلزم الرد إن أمكن وجاز شــرًعا كمن في المســجد، وقيل: يسلم بعد 
الفراغ، وقيل: إن كان يسمع المسلم وال يرد من يقضي الحاجة اإلنسانية وفي 
لزومه بعد الفراغ خالف اللزوم مطلًقا، واللزوم إن كان المســلم يسمع وعدم 
اللزوم، وال يسلم على مشغول عن الرد مطلًقا وال على مريض أو حامل ثقيل 
أو عريان وال على مــن في معصية، ألنه ولو كان المعنــى: اهللا عليك رقيب، 

لكن السالم جعل أماًنا وال أمان للعاصي(١).

���� ا�+�t K��$ ا��الم %S�P  ٥٣٤ 

من لقي ذميا ولو مجوســيا أو صابيا، فتحيته: كيــف أصبحت وكيف 

نقل عن فصــول العالمي أنه ال يســلم، ويســلم على قوم فــي معصية وعلــى من يلعب 
بالشطرنج ناوًيا أن يشغلهم عما هم فيه عند أبي حنيفة، وكره عندهما تحقيًرا لهما.

وذكر المالكية أن ابتداء السالم على أهل األهواء مكروه، كابتدائه على اليهود والنصارى.
وذكر النووي في الروضة وجهين في استحباب السالم على الفساق وفي وجوب الرد على 
المجنون والسكران إذا سلما. وذكر في األذكار أن المبتدع ومن اقترف ذنًبا عظيًما ولم يتب 
منه ينبغي أن ال يســلم عليهم وال يرد عليهم الســالم، قال النووي: فإن اضطر إلى السالم 
على الظلمة، بأن دخل عليهم وخاف ترتب مفسدة في دينه أو دنياه أو غيرهما إن لم يسلم، 
سلم عليهم، وذكر عن أبي بكر ابن العربي أنه يســلم وينوي أن السالم اسم من أسماء اهللا 

تعالى، فيكون المعنى اهللا عليكم رقيب.
وذكر ابن مفلح في اآلداب الشــرعية أنه يكره لكل مســلم مكلف أن يسلم على من يلعب 
النرد أو الشــطرنج، وكذا مجالســته إلظهاره المعصية، وقال أحمد فيمن يلعب بالشطرنج: 
ما هو أهل أن يسلم عليه، كما ال يسلم على المتلبســين بالمعاصي، ويرد عليهم إن سلموا 

إال أن يغلب على ظنه انزجارهم بترك الرد. الموسوعة الفقهية الكويتية ١٦٧/٢٥ ـ ١٦٨.
شرح النيل ٣٦٤/٥ ـ ٣٦٥.  (١)

=
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أمســيت وما حالك؟ ومن ســلم عليه رجل ومضى رد عليه بقدر ما يسمع 
من مكانه(١).

 ٥٣٥  /� ا�cي ���أ ����الم(٢)

يســلم قليل على كثير، وصغير على كبير، وماش على راكب، والراكب 
على القاعد، أو الواقف، والماشي يسلم على القاعد والواقف، والماشيان أو 
الراكبان المستويان أفضلهما البادئ، وأجر البادئ مطلًقا أعظم من أجر الراد، 
ولو كان البدء ســنة والرد فرًضا، وهو مما يلغز به، فيقال: نفل أعظم أجًرا من 
ــنة وأجر الفرض إذ كان ســبًبا له مع  فرض، ووجــه ذلك أن للبادئ أجر الس
ما فيه من إزالة الكبر والوحشة، وإنما وجب لوجود هذه السنة، فلو لم توجد 
لم يوجد، قال ژ: «من ســلم على قوم فقد فضلهم بعشــر حسنات وإن ردوا 

عليه»(٣)، وقيل: هما سواء(٤).
وإذا تالقى رجالن بطريق ســلم الصغير على الكبيــر، والمفضول على 
الفاضل، وندب، قيل: عكسه كالغني على الفقير، وقيل: يبتدئ الفقير، واآلمن 

شرح النيل ٣٦٧/٥، منهج الطالبين ١٧٩/٢، ١٨٣.  (١)
يسلم الراكب على الماشــي، والماشــي على القاعد، والقليل على الكثير، والصغير على الكبير،   (٢)
نة، فلو خالفوا فســلم الماشــي على الراكب، أو الجالس عليهما لم يكره،  وهذا المذكور هو الس
وعلى مقتضى هذا ال يكره ابتداء الكثيرين بالسالم على القليل، والكبير على الصغير، ويكون هذا 
ترًكا لما يستحقه من سالم غيره عليه، وهذا فيما إذا تالقى االثنان في طريق، أما إذا ورد على قعود 

أو قاعد، فإن الوارد يبدأ بالسالم على كل حال، سواء كان صغيًرا أو كان كبيًرا، قليًال أو كثيًرا.
وإذا مشى في الســوق أو الشــوارع المطروقة كثيًرا ونحو ذلك مما يكثر فيه المتالقون، فقد 
ذكر الماوردي أن السالم هنا إنما يكون لبعض الناس دون بعض. قال: ألنه لو سلم على كل 
من لقي لتشاغل به عن كل منهم، ولخرج به عن العرف. الموسوعة الفقهية الكويتية ١٧٠/٢٥.

الحديث رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ح: ٢٧١٣٢.  (٣)
شرح النيل ٣٦٧/٥، منهج الطالبين ١٨٠/٢، اإليضاح ٣٧/٣.  (٤)
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على الخائف، وذي وســع على ذي ضيق، كمن اتســع طريقه على من ضاق 
طريقه، ومن اتسع شبعه أو ريه بأن كان شبعان أو ريان ولو كان فقيًرا على من 
ضاق ولو غنيا، ومن اتسع لباســه ولو فقيًرا على من ضاق ولو غنيا، ومن لم 
يكن في حبس على من كان فيه، ومن له أن يمشي حيث شاء أو متى شاء أو 
يفعل ما شــاء على من ال يفعل إال بإذن المســلط عليه، ومن اتســع جسمه 

بالصحة على من ضاق بالمرض(١).

ويسلم راكب الدابة الفضلى على راكب الدابة الدنيا من نوع واحد، وقيل: 
بالعكس في مسألة الركوب كلها، يســلم راكب المفضول على راكب الفاضل، 
والظاهر أنه يتبين المركب الفاضل والمفضول بالعادة، فقد يكون عند قوم راكب 
الفرس أعظم وعند آخرين راكــب الجمل أو الناقة أفضــل، وإذا حولت العادة 
فالتفضيــل بالقيمة وإن جهلت أو ضــاق الوقت بالمالقاة فعلــى كل أن يراعي 

ما هو عنده أفضل أمركوبه أو مركوب صاحبه، وإن لم يتبين بادر بالسالم(٢).

ويســلم نازل ـ لعظمه في القوة ـ على من تحته، أي: على طالع جبل أو 
نخلة أو شجرة أو درج أو ســلم ونحو ذلك، وأما من دابة فيسلم الشارع في 
الطلوع على الشــارع في النزول لكون الراكب هو الذي يسلم على الماشي، 
ويســلم البس النعل على الحاف؛ ألن االبتداء به تواضــع، وقيل: بالعكس 
فيهما، ومستدبر للقبلة على مســتقبلها للحج، وأما من استقبل لغير الحج أو 
من سار للمشرق مع من سار للمغرب فإنه يسلم من كان في الراحة على من 
كان في المشــقة، وينبغي لمن رجع من الحج أن يســلم على المستقبل إليه، 

قالوه في الديوان(٣).

شرح النيل ٣٦٨/٥، بيان الشرع ٢٩٣/٥.  (١)
شرح النيل ٣٦٨/٥ ـ ٣٩٦، منهج الطالبين ١٨٠/٢.  (٢)

شرح النيل ٣٦٩/٥، اإليضاح ٣٧/٣.  (٣)
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وقيل: إن تالقى إمام ورعيته سلموا عليه، وندب عكسه، وكذا مع عامله وقاضيه 
يسلم عليهما من لقيهما وندب عكسه، ويسلمان على اإلمام، وندب عكسه(١).

ويسلم غريم، أي: الذي له المال مدينه، وهو الذي عليه المال، ولو قرًضا 
أو ســلًما أو أرًشــا أو صداًقا أو أجرة إال إن كان الذي عليــه الحق أعظم غير 
مكترث به، ويســلم قوي في الشأن على الضعيف فيه، وسيد على عبده، وحر 
على عبد، وقيل: بالعكس، وضابط ذلك كله أن بعضهم يقول: يســلم الفاضل 
على المفضول إزالة لخوفه أو هيبته أو وحشته ورحمة له ورفًقا وخضوًعا، وإن 
سلم المفضول فحســن إذ بادر إلى الخير وطلب األمن والرحمة، وقيل: يسلم 
ــنة وال ينوي  هذا المفضــول تعظيًما له وجلًبا لمــا ينبغي لكن ينوي أداء الس
تعظيمه لدنياه بل لآلخرة أو للمداراة أو على طريق تنزيل الناس منازلهم إبقاء 
لنظام الدنيا، وإن ســلم الفاضل لما مر فحسن، وفائدة ذلك أنه إذا كان السالم 
وظيفة أحدهما ولم يســلم عد مقصــًرا وكان عليه عتاب فــوق عتاب اآلخر، 

والخالف المذكور إنما هو فيما لم يرد فيه حديث ال فيما ورد(٢).


ي #6 رد ا��الم�� �/  ٥٣٦ 

يجزي واحد عن جماعة في ابتداء أو رد، وقيل: ال يجزي واحد في الرد 
بل يرد كل واحد، وقيل: يلزمهم جميًعا الرد إن كانوا واقفين، ويجزي الواحد 

إن كانوا مشاة.
وقيل: إن سلم قاعد على قائم جاز؛ ألن السالم سنة بين المتالقيين، فمن 
أدى منهما فقد كفى، وبقي على اآلخر الرد، واألولى تسليم المار على القاعد 

أو الواقف أو المتكئ أو المضطجع إن لم يأخذهم نوم(٣).

شرح النيل ٣٦٩/٥.  (١)
شرح النيل ٣٦٩/٥ ـ ٣٧٠، اإليضاح ٣٧/٣.  (٢)

شرح النيل ٣٦٧/٥ ـ ٣٦٨، بيان الشرع ٢٩٧/٥ ـ ٢٩٨.  (٣)
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وال يجزي عن جماعة رد مجنون؛ ألنه ال قصد له وال واجب عليه والرد 
واجب، وفي الطفل قوالن؛ أحدهما: أنه يجزي ألنه مميز، له قصد تصح منه 
العبادة، وله معهم نصيب في سالم من ابتدأ السالم فيجزي رده، واآلخر: أنه 
ال يجزي ألن الرد فرض، وال فــرض على الصبي فرده نفل، والنفل ال يجزي 
عن الفرض، بخالف مــن كلف فإن رده يجزي ولو كان ممن ال يســلم عليه 
كمشرك وطاعن وصاحب فتنة وغيرهم، بقي عليه قول ثالث هو أنه يجزي رد 

المراهق دون الذي لم يراهق(١).

 ٥٣٧  ا��الم ��� ا���د

من لم يسلم إال بعد ما قعد ردوا عليه، وإن ســلموا عليه بعد ما قعد رد 
عليهم(٢).

 ٥٣٨  &الe$ ا��D% �N ا��الم

لكل أن يبتدئ به بتبسم وطالقة الوجه، ويرد على معيد للسالم سلم ورد 
عليه ثم ســلم فليرد عليه وهكذا إن لم يكن فاتًنا به، أي: بالســالم بأن يريد 

تعنتهم بتكريره(٣).

 ٥٣٩  ا��r#�D #6 اال���اء ����الم

يتنافس الناس في ابتداء الســالم، وإذا توافقا في ابتداء السالم رد كل 
منهما على اآلخر، ويســلم مريد االنصــراف ويرد عليه، ســواء جمعهم 
مجلس أو مشي، ومن لم يسلم إال بعد ما قعد ردوا عليه، وفي الحديث: 

شرح النيل ٣٧١/٥ ـ ٣٧٢، اإليضاح ٣٩/٣، منهج الطالبين ١٨٢/٢ ـ ١٨٣.  (١)
شرح النيل ٣٧٠/٥.  (٢)

شرح النيل ٣٧٠/٥، اإليضاح ٣٨/٣.  (٣)
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«ســلم إذا جئت وســلم إذا انصرفــت»(١)، وليس المجــيء أولى به من 
االنصراف(٢).

أو ا��د  ٥٤٠  /� �� ��+E ا��الم 

ليس على من لم يســمعه رده، وكذا ال ضير على من رد ولم يسمع رده، 
ذكر بعض ما نصه: اإلسرار بالســالم كعدمه، ولزم الرد على مبتدئ ولو صبيا 
ــنة وفي الرد أداء الفرض، ومن أشار  أو مجنوًنا، والنية في التسليم إحياء الس
على بعيد منه بيده بالتســليم أجزاه حيث ال يســمعه، وكذا على األصم، وال 
يترك إال من عذر ألن تركه يورث الجفاء، والســار بالسالم بال ضرورة كمن 
ال يســلم، وال يجب الرد عليه، جاء الحديث بذلك، وكذا من ال يسلم حتى 

يدبر عنك عمًدا، وقد يعرف العمد وخالفه بمعرفة حال الرجل مثًال(٣).

$�D$ #6 ا���  ٥٤١  ا��د %����G� �/ K ا��ُّ

ال يجب الرد، بل يجوز للقائل: الســالم على من اتبــع الهدى؛ لمخالفة 
ــنة؛ وألن هذه تحية موحد كان معه مشرك، وإذا سلم على مسلم كان معه  الس

مشرك رد بـ«وعليك السالم»(٤).

K��� ا�+�t K� ٥٤٢  ا��د %

يجوز أن يقال لمتولى ال لغيره من متبرئ منــه وموقوف فيه، وال يجزي 
رد مشرك غاش في رده أو متهم بالغش سالم اهللا عليك، أو سلم اهللا عليك، أو 

لم أعثر عليه.  (١)
شرح النيل ٣٧٠/٥ ـ ٣٧١، اإليضاح ٣٨/٣.  (٢)

شرح النيل ٣٧١/٥.  (٣)

شرح النيل ٣٧١/٥.  (٤)
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ســالم من اهللا عليك ونحو ذلك مما فيه نسبة السالم إلى اهللا سبحانه باإلسناد 
أو باإلضافة أو بحرف، ألن ذلك يفيد تعظيًما ويوهم رضى اهللا أو الجنة، وما 
يوهم خــالف الحق ال يجوز، فلم يجــز غير متولى ولو لــم يقصد، وكذلك 
يوهم مدًحا ودعاء برضاه أو سنته فال يجوز ذلك، ولو أريد سالمه من اهللا من 
مكروه دنيوي أو سلمك اهللا منه، ويجوز ذلك على طريق الدعاء، ال اهللا عليك 

وإن لغيره(١).


ي #6 رد ا��الم وا��د�� �/  ٥٤٣ 

ال يجزي في الرد اهللا عليك، وإنما لم يجــز في الرد وال في االبتداء ألنه 
يوهم كــون الخبر عامــا أي: ثابت عليــك فيلزم الحلول والحــدود والعجز 
والتركيب، ولو كان المراد اهللا شــهيد عليك أو رقيــب أو نحو ذلك مما هو 
خاص، والعبارة التي توهم خالف الحق ال تجوز ولــو لم يرد إال الحق ألن 
فيها إهانة للحق وتلبيًســا على من يســمع، وال يخلو من سامع جن وملك؛ 
ــنة لم ترد بذلك اللفــظ، وإن قال الراد: رحمــك اهللا، أو رزقك اهللا  وألن الس
نة لم ترد  العافية، أو حياك اهللا، أو نحو ذلك، فذكر العلماء ال يجزيه؛ ألن الس
 Ò Ñ ﴿ :بذلك؛ وألن هذا ليس بأحســن وال مثًال، وقد قال اهللا سبحانه
à ß Þ Ý Ü Û Ú ÙØ × Ö Õ Ô Ó ﴾ [النســاء: ٨٦]، وقد 
نة أن األحسن أن يقول ما قال ويزيد عليه، وأن المثل أن يقوله ويزيد  بينت الس

عليه، وهذا مجرد دعاء.

وإن ابتدأ بالدعاء بالعافية فقال له الراد: عليك الســالم، فإن على األول 
وهو المبتدئ بالدعاء بالعافية الرد إن بان له أنه أراد به اآلخر ابتداء الســالم 
ال إن بان أنه أراد الرد، وإن لم يتبين له أنه أراد ابتداء السالم وال الرد فالظاهر 

شرح النيل ٣٧٢/٥، منهج الطالبين ١٨٠/٢.  (١)
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الحمل علــى الرد ألن األول هو الســابق بكالم الخير، وألن عليك الســالم 
معتاد ومشــهور في الرد، وكل تحية يجب الرد فيها بمثلها أو أحسن ولو من 

غير لفظ السالم(١).

ا��6 �!ن ��F ا��الم وا��د  $A� ٥٤٤  ا�

يجب الرد بأي لغة، ويجزي الــرد إن فهمت منه، وإن لــم تفهم لم يرد 
عليه، وإذا علم أنه أراد بلفظه الســالم فقد وجب الرد، وإن لم يعلم معنى كل 

لفظة على حدة.

ويصح الســالم والرد باإلشارة؛ أي: مع إشــارة بإصبع أو يد أو رأس أو 
غير ذلك بعد تلفظ بهما، واإلشارة إنما هي ليعلم أنه قد سلم أو قد رد، وأما 
ا، قال ژ: «إن شر السالم ما باليد أو  مجرد اإلشارة فال يكون تســليًما وال رد
بالرأس وإن ذلك فعل أهل الكتاب»(٢)، وتجوز اإلشارة باليد في مباح وطاعة، 
ومثله الغمز واللمز، وإنما يمنع ذلك في معصيــة وفيما إذا كان ذلك كبًرا أو 

تهويًنا بالحق، ومنع صاحب السؤاالت ذلك مطلًقا(٣).

$�SAأو ا� ��ن �Dا� V��� ٥٤٥  رد ا��الم ��� #��ة 

يرد السالم الناســي والغافل ـ وإن بعد غيبة ـ على مبتدئ حين تذكر أو 
تنبه، وإن كان ال يسمعه، وقيل: إن كان ال يســمعه فال عليه، وإذا كان بحيث 
يسمع رفع صوته بقدر ما يسمعه، وعصى متعمد تركه عصياًنا ال يدرى ما هو، 
وقيل: نفاق، وقال أبو الحواري: من لم يرد بغير عذر ســقطت واليته، ويرده 
ما لم يقطعه بعمل، وقيل: يرده ما كان بحيث يســمع ولو قطع بعمل، وقيل: 

شرح النيل ٣٧٢/٥ ـ ٣٧٣، اإليضاح ٣٩/٣.  (١)
لم أعثر عليه.  (٢)

شرح النيل ٣٧٣/٥.  (٣)



385حق السالم

ولو قطع وكان بحيث ال يســمع ويحتمل وجوب الــرد ولو قطع بعمل وكان 
ال يســمع، وهو القول الثالث بأن يكون مرادهم أن يعاجــل الرد قبل القطع 

بعمل بدون أن يريدوا الفوت بالقطع(١).

 ٥٤٦  ا��الم %�K /� �� ��د ا��الم(٢)

لما كان الرد واجًبا كان جابر بن زيد ال يسلم على من ال يرد عليه من 
الجبابرة والمشغولين لئال يبقى سالمه بال رد فيهلك الجبار أو يعصي في 
ترك الرد فيكون سبًبا في ذلك، وكذا من كان مشغوًال وأمكنه الرد ومن لم 
يمكنه فال عليه، لكن يبقى ســالمه بال رد فتركه لذلــك، فمن علمت أنه 
ال يرد فال تســلم عليه، ومن احتمل فســلم عليه، وقيل: يســلم على من 
ال يرد السالم من جبار أو غيره من مشــغول ونحوه، وال يسقط عدم رده 

اإلقامة بالسنة.

وفي الديوان: وإذا تالقى رجــالن دعت مالئكة كل واحد منهما أن يكون 
ابتداء السالم من صاحبه لما في ذلك من الفضل(٣).

شرح النيل ٣٧٤/٥، اإليضاح ٣٩/٣، منهج الطالبين ١٨٣/٢.  (١)
قال النووي: إذا مر على واحد أو أكثر وغلب على ظنه أنه إذا ســلم ال يرد عليه، إما لتكبر   (٢)
الممرور عليه وإما إلهماله المار أو السالم، وإما لغير ذلك، فينبغي أن يسلم وال يتركه لهذا 
الظن، فإن السالم مأمور به، والذي أمر به المار أن يسلم ولم يؤمر بأن يحصل الرد، مع أن 

الممرور عليه قد يخطئ الظن فيه ويرد.
ثم قال النووي: ويستحب لمن سلم على إنسان وأسمعه ســالمه وتوجه عليه الرد بشروطه 
فلم يرد، أن يحلله من ذلك فيقول: أبرأته من حقي في رد الســالم، أو: جعلته في حل منه 

ونحو ذلك، ويلفظ بهذا، فإنه يسقط به حق هذا اآلدمي.
ويستحب لمن سلم على إنســان فلم يرد عليه أن يقول له بعبارة لطيفة: رد السالم واجب، 

فينبغي لك أن ترد علي ليسقط عنك فرض الرد. الموسوعة الفقهية الكويتية ١٧٢/٢٥.
شرح النيل ٣٧٥/٥، منهج الطالبين ١٧٧/٢.  (٣)
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��+.�G�+ا� �� ٥٤٧  ا��الم �

الفضل للرجل أن يســلم على من كانت بينه وبينه مشاجرة من أقاربه أو 
من جيرانه ممن له عليه الحق، ولو أنهم ال يردون السالم، لكنه فيمن له عليه 

حق(١).

✾  ✾  ✾

شرح النيل ٣٧٥/٥.  (١)
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االc��aان  ]�

 ٥٤٨  �!� االc��aان(٢)

يجب االســتئذان على كل مكلــف، حر أو عبــد، أراد الدخول في بيت 
ســكن للغير، وال يجب على المجنون أو الطفل، وأما قوله تعالى: ﴿ | 
 ﴾ ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }
[النــور: ٥٨]، فلــو كان في الظاهــر أمًرا لألطفــال المملوكيــن ولمماليك غير 

األطفــال، ولألطفال األحــرار، ولكن المراد إلــزام المكلفيــن أن يأمروهم 
باالستئذان في األوقات الثالثة.

االستئذان في اللغة: طلب اإلذن، واإلذن: من أذن بالشيء إذًنا بمعنى أباحه، وعلى هذا فإن   (١)
االســتئذان هو طلب اإلباحــة، والفقهاء يســتعملون االســتئذان بهذا المعنــى، فيقولون: 
«االســتئذان لدخول البيوت» ويعنون به: طلب إباحة دخولها للمستأذن. الموسوعة الفقهية 

الكويتية ١٤٤/٣.
إن كان البيت غير بيته، وأراد الدخول إليه، فعليه االستئذان، وال يحل له الدخول قبل اإلذن   (٢)
باالتفاق، سواء أكان باب البيت مفتوًحا أو مغلًقا، وســواء أكان فيه ساكن أم لم يكن؛ ألن 
للبيوت حرمتها فال يجوز أن تنتهك هذه الحرمة؛ وألن االســتئذان ليس للســكان أنفسهم 
خاصة، بل ألنفســهم وألموالهم؛ ألن اإلنســان كما يتخذ البيت ستًرا لنفســه، يتخذه ستًرا 

ألمواله، وكما يكره اطالع الغير على نفسه، يكره اطالعه على أمواله.
ويفرق الشافعية، في حالة كون بيت ذلك الغير هو بيت أحد محارمه، بين ما إذا كان الباب 
مغلًقا أو مفتوًحا، فيقولون: إن كان الباب مغلًقا فإنه ال يدخل إال بعد استئذان وإذن، أما إن 

كان مفتوًحا فوجهان، واألوجه االستئذان. الموسوعة الفقهية الكويتية ١٤٧/٣.

(١)
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وعصى أن يدخل بدون االستئذان عصياًنا ما ندري أهو عند اهللا صغير أو 
كبير، وقيــل: هو صغيرة بناًء على جــواز ظهور الصغيرة، وقيــل: كبيرة وهو 
الصحيح، وإن أمر بالرجوع فلم يرجع فقد أصر، واإلصرار كبيرة وزعموا عن 
الخراســاني الدخول بال إذن ليس بصغير وال كبير، فــإن كان وليا وقف عنه 
واليته حتى يســتتاب، فإن مات قبل ولو فيما دخله وقف عنه براءته لعله ندم 

حين دخل.

وذكر بعــض أنه ال يكفر تارك االســتئذان إن جهل وجوبــه أو علم ولم 
يتهاون بوجوبه إال إن أبى من التوبة، وقيل: ال يعذر ولو جهل وجوبه(١).

�� اc��aانA� C3/� د �٥٤٩  �! 

من دخل منزل رجل بغير إذن فقد لزمه حــق اهللا وعليه أن يتوب. وليس 
لصاحب المنزل شيء إال أن يكون أحدث فيه حدًثا، فإن دخل بيت قوم جهالً 
ولم يتعمد لنهي النبي ژ ، وتاب هللا تعالى فال شيء عليه، وإن أصر ولم يتب 

لم يؤمن عليه من الهالك(٢).

ويهدر دم من دخل بدون اســتئذان عمًدا، وقيــل: ال يضرب حتى يعلم 
حاله ولعله ملتج أو سكران أو غيرهما، وجاز قيل: ضربه إذا علم أنه متعد(٣).

 ٥٥٠  �!� /D!� االc��aان

يشرك من ينكر االســتئذان، أو الســالم، ويلزم من دخل عليه بغير 
استئذان، وإن كان الداخل ناســًيا أن يرده وينهاه ويأمره أن يجدد دخوًال 

شرح النيل ٣٧٧/٥ ـ ٣٧٨، منهج الطالبين ١٧٢/٢، اإليضاح ٤١/٣ ـ ٤٢، بيان الشرع ٢٨٠/٥.  (١)
منهج الطالبين ١٧٤/٢، بيان الشرع ٢٨٣/٥، منهج الطالبين ١٧٥/٢.  (٢)

شرح النيل ٣٧٨/٥، منهج الطالبين ١٧٣/٢.  (٣)



389حق االستئذان

به، أي: باالستئذان ولو كان البيت لغير المدخول عليه، وال يكلمه بغير 
األمر والنهي والرد، وال يناوله وال يقبض منــه وال يقضي حاجته حتى 

يرجع.

وكذلك إن اســتأذن ودخل بال إذن، وقيل: يكفر منكر االســتئذان، وكذا 
الناســي يخرج ثم يســتأذن إن ذكر، وألهل البيت أن يأمروا بذلك إن ذكروا 

أيًضا بعد نسيان، وذلك واجب(١)

ت �ال إذن(٢)�ا��  Kإ�  �XDا� �٥٥١  �! 

يحرم النظر للبيوت بــال إذن، كما حرم دخولها بــال إذن، وإنما جعل 
االستئذان للنظر كما في الحديث، وهو بظاهره يقتضي جواز دخول األعمى 
أو غاض البصر أو ســاتره بدون اســتئذان وهو غير ظاهر، فلعل مراده أن 
معظم ما شــرع له االســتئذان هو النظر كقول ژ : «الحج عرفــة»(٣)، أي: 
معظــم أركانه وقوف عرفــة، أو المراد خصوص النظر، لكــن علة تحريمه 
اإليذاء وهو ـ أعني: اإليذاء ـ موجود في الســمع واللمس وغيرهما فالتحق 
غير النظر بالنظر لعلة اإليذاء، وجاز النظر في موضع من البيت إذا علم من 

صاحبه إباحة الموضع.

والنظر في البيوت بال إذن قيل: مما يحجب الدعاء؛ كخلط النوى والثمر، 
غير أن الشيء الذي يحجب الدعاء إن كان في نفسه معصية كنظر بال إذن في 

شرح النيل ٣٧٨/٥ ـ ٣٧٩، اإليضاح ٤١/٣ ـ ٤٢، بيان الشرع ٢٨٣/٥، منهج الطالبين ١٧٣/٢.  (١)
وال يحل للمســتأذن النظر في داخل البيــت ألن للبيوت حرمتها، فإن نظر المســتأذن إلى   (٢)
داخل البيــت فجنى صاحب البيــت على عينه فهــل يضمن؟ في ذلك خــالف وتفصيل. 

الموسوعة الفقهية الكويتية ١٤٩/٣ ـ ١٥٠.
الحديث رواه الترمذي في السنن، كتاب: الحج، باب: ما جاء فيمن أدرك اإلمام بجمع، فقد   (٣)

أدرك الحج، ح: ٨٨٩.
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بيت، فالمراد فيه الدعاء للدنيــا واآلخرة، وإال فالمراد دعاء الدنيا فقط كخلط 
النوى والثمر وخلط البول والغائط في غير الكنيف(١).

�� إذن(٢)A� �F�ز د3�� �/  ٥٥٢ 

ويجوز دخول مملوك علــى مالكه كالطفل على والــده، أب أو أما بغير 
إذن، في غير األوقات الثالثة التي حددها القــرآن الكريم، وهي وقت القائلة 
وقبل الفجر وبعد العشــاء، وكره فــي هذه األوقات بدون اســتئذان لطفل له 
خمس ســنين فما فوق، ولــو كان مملوًكا أو طفلة خماســية، أي: لها خمس 
ســنين، وفائدة تعبيرهم بخماسي وخماسية اإلشــارة إلى أن من كان في مثل 
صاحب الخمس في التمييز والجســم أو في التمييز وهــو دون الخمس مثل 
صاحب الخمس، والمدار على التمييز الصحيح في أمر العورة، ووصف تلك 
الحال في نفســه، فإن وجد ممن دون الخماســي كره له دخول فيها بال إذن، 
وإن كان الخماســي فصاعًدا ما لم يبلــغ غير مميز لم يكره لــه، والمجنون 
كالصبي تمييًزا وعدًما، ومعنى الكراهة في حــق الصبي أن األولى له خالف 
ذلك، وأما البالغ فواجب له أن يأمر الطفل والطفلة المميزين أن ال يدخال في 
األوقات الثالثة إال بإذن، وإن تركهما يدخالن بدونه فهو آثم، ويجوز أن يريد 

شرح النيل ٣٧٩/٥ ـ ٣٨٠.  (١)
الصغير المميز فقد ذهب الجمهور (عبد اهللا بن عباس، وعبد اهللا بن مســعود، وعطاء بن أبي   (٢)
رباح، وطاوس بن كيسان، والحنفية، والمالكية وغيرهم) إلى وجوب أمره باالستئذان قبل 
الدخول، فــي األوقات الثالثة التي هي مظنة كشــف العورات؛ ألن العــادة جرت بتخفف 
الناس فيها من الثياب، وال حرج عليه في ترك االستئذان في غير هذه األوقات الثالثة؛ لما 
في ذلك من الحرج في االســتئذان عند كل خــروج ودخول. والصغير ممــن يكثر دخوله 

وخروجه فهو من الطوافين.
وذهب أبو قالبة إلى أن اســتئذان هؤالء في هذه األوقات الثالثة مندوب غير واجب، فكان 

يقول: «إنما أمروا بهذا نظًرا لهم». الموسوعة الفقهية الكويتية ١٤٨/٣.
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بالكراهة التحريم راجًعا للبالغ، فإن التحريم على الطفل تحريم على من أمر 
بإرشاد الطفل(١).

ا�6FD %� ا��3ل c9 6#ه األو�eت  ٥٥٣  ا��!+$ /� 

المراد بما قبل صالة الفجر وما بعد العشــاء ما بعد صالة العشــاء إلى 
صالة الفجر كله؛ ألن ذلك كله هو وقت مظنة جماع وكشف عورة، ووجود 
على حال ال يجــب أن يرى عليــه كنوم علــى بطن زوجــة، وإنما خص 
األطراف بالذكر ألنهما أعظــم مظنة ألن أكثر الجماع يكون بعد العشــاء، 
وكذا المــس والقبلة والمالعبة وألنــه قبل صالة الفجر يبــدل ثوب النوم 
 Â Á À ¿¾ ½ ¼ ﴿ :بثياب الصــالة واليقظة، فمعنى قولــه
 Ð  Ï  Î  Í  ÌË  Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã
Õ Ô Ó ÒÑ ﴾ [النور: ٥٨]، ال إثم في غيرهن، أي: في غير أوقات 
الليل والظهيرة، كذا أقول تأمله، والتعبير بالطرفين عن االستغراق شائع في 

العربية(٢).

�� اc��aان(٣)A� ل3�� ٥٥٤  ا�+�kJون �

وللمضطر بعدو أو سبع أو حر أو برد أو ريح أو مطر أو سيل أو حريق أو 
هدم، أو بكل ما خاف به تلف نفسه لدخول في بيت أن يستأذن ويدخل وإن 

شرح النيل ٣٨٠/٥ ـ ٣٨١، بيان الشرع ٢٨٢/٥، منهج الطالبين ١٧٦/٢.  (١)
شرح النيل ٣٨١/٥.  (٢)

وُيستثنى من االستئذان إذا كان في ترك االســتئذان لدخول بيت إحياء لنفس أو مال، حتى   (٣)
لو استأذن وانتظر اإلذن تلفت النفس وضاع المال، وقد أورد الحنفية عدًدا من الفروع الدالة 
على ذلك. وقواعد المذاهب األخرى ال تأبــى ما ذهب إليه الحنفية، إال الحنابلة، فإنهم لم 

=يجيزوا دخول البيت إذا خيف ضياع المال إال باستئذان فإذن، ومن هذه الفروع:
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لم يؤذن له، وجاز الدخول بدون االستئذان لتنجية النفس والمال؛ ينجى من 
في البيت أو ينجى من خارج البيت ولو كان المال لغيره.

قال بعضهــم: يدخل بيت إن ســرق أو احترق أو هــدم أو فيه مصيبة أو 
مســتغيث بغير اســتئذان، وعلى امــرأة يضربهــا زوجها إن اســتغاثت باهللا 
وبالمسلمين، ال إن صرخت بغير استغاثة، واختلف فيما إذا خاف تلف مال، 
وقيل: يدخل على ضارب أهله جزاًفا بال إذن مطلًقا، واألولى في ذلك كله أن 

يستأذن ويدخل بدون انتظار اإلذن، بل ال يجوز إال ذلك(١).

 ٥٥٥  االc��aان %�K األوالد

ال ينبغي للرجل أن يدخل عليه أحد مــن أوالده إذا احتلم، وال من بناته 
إذا حضن ليالً وال نهاًرا إال بإذن(٢).

3ل %�K ا�+����� ٥٥٦  االc��aان �

يدخل بال إذن على مريض مدنف، أضعفه المرض عن االنتقال والتكلم 

األول: إذا كان البيت مشــرًفا على العدو، يقاتل منه العدو، ويوقع به النكاية، يجوز دخوله 
بغير استئذان؛ لما في دفع العدو من إحياء نفوس المسلمين وأموالهم.

الثاني: إذا ســقط ثوبه في بيت غيره، وخاف لو أعلمه أخذه، جــاز له الدخول ألخذه بغير 
استئذان، وينبغي أن يعلم الصلحاء أنه إنما دخل لذلك.

الثالث: لو نهب منه ثوًبا ودخل الناهب داره ال بأس بدخولها ليأخذ حقه.
الرابع: لو كان له مجرى في دار رجل، أراد إصالحه، وال يمكن أن يمر في بطنه، يقال لرب 

الدار: إما أن تدعه يصلحه وإما أن تصلحه.
الخامس: آجره داًرا وســلمها له، له دخولها لينظر حالها فيرمها، ولو لم يأذن له بذلك عند 
الصاحبين من الحنفية، وعن أبي حنيفة ليس له ذلك، إال إذا رضي المســتأجر. الموسوعة 

الفقهية الكويتية ١٤٨/٣.
شرح النيل ٣٨١/٥ ـ ٣٨٢، منهج الطالبين ١٧٦/٢، اإليضاح ٤٢/٣ ـ ٤٣.  (١)

منهج الطالبين ١٧٦/٢.  (٢)

=
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كإذن المســتأذن بما ينفعه به كطعام وشــراب ودواء وفراش، إن لم يكن من 
يأذن لــه، وكذا األصم والنائــم والمصلي لمريده، أي: مريــد الدخول به أي 

واحد ممن ذكر.

وإن كان المريض يسمع الصوت وال يجيب استأذن ليستر ما ال يكشف، 
وكذا إن أمكن أن يكون معه أحد وقد جاز الشــرك باللســان لالضطرار مع 
طمأنينة القلب باإليمان وهو أعظم مــن الدخول بال إذن للضرورة، وإن قيل 
في الدخول بــال إذن تصرف في مال الناس بــال إذن وإباحة حقهم وظلمهم 
بخالف ما هو حــق هللا، فالجــواب أنه قد وجــب على صاحــب البيت أن 
ال يمتنع من التنجية ببيته فللمضطر حــق واجب عليه في بيته أحب أو كره، 
وإنما يستأذن إعالًما لهم أن يستروا أو يتستروا وال ينتظر اإلذن، وقد قال اهللا 
تعالى: ﴿ Q P O N M LK J I ﴾ [النســاء: ٢٩]، أي: ال يقتل 
بعضكم بعًضا، فمن ترك مضطًرا لسيل أو حريق أو عدو أو نحو ذلك ومنعه 
من أن ينجو ببيته فقد قتله، وكذا المال لوجــوب تنجية المال واإلعانة على 

الحق والبر(١).

 ٥٥٧  �!� �Hرك االc��aان

االستئذان والتسليم كالهما فرض، وتركهما أو أحدهما كبيرة، وقيل: 
صغيرة، قال في التاج: وحرم ترك االســتئذان تهاوًنا بالفرض، وال يكفر 
من لم يتعمــده إال إن أبــى من التوبة منــه، وقيل: ال يســعه تركه ولو 

جهًال(٢).

شرح النيل ٣٨٢/٥ ـ ٣٨٣.  (١)
شرح النيل ٣٨٤/٥، منهج الطالبين ١٧٥/٢.  (٢)
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�$ االc��aان(١)S�P  ٥٥٨ 

يســلم مريد الدخول ثالًثا، وقيل: مرة، ويســتأذن ثالًثا بين كل استئذان 
وآخر قــدر ركعتين، وقيل: يفصــل بين كل واحد ما شــاء، والصحيح تقديم 
 Ç Æ Å Ä Ã Â Á ﴿ :الســالم علــى االســتئذان، وقولــه
 ﴾ Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É  È
[النــور: ٢٧] ـ أي: تســتأذنوا ـ ﴿ Í Ì Ë ﴾ ولما روي: أنه ژ «كان إذا 

أراد أن يدخل داًرا من ديار المسلمين ســلم ثالًثا من خارج فإن ردوا استأذن 
فإن أذن له دخل وإال رجع»(٢).

وفي التاج: ال يدخل أحد بيت قوم حتى يقف ببابه ويسلم عليهم ويردوا 
له ثم يطلب الدخول، وقيل: يستأذن أوًال ثالًثا فإن أذنوا له سلم قبل الدخول 
وصححه بعض قومنا، والصحيح ما ذكرت. وقيل: إن صادف أحًدا سلم أوًال، 
وإن لم يصادف أحًدا اســتأذن أوًال، وعلى كل حال فال يدخل إال بعد سالم، 

ومن دخل بال سالم ناسًيا أو عامًدا وجب رجوعه ووجب رده ليسلم(٣).

يكون االستئذان ـ في األصل ـ باللفظ، وقد ينوب عنه غيره، والصيغة المثلى لالستئذان أن   (١)
يقول المستأذن: «السالم عليكم، أأدخل؟» مقدًما السالم.

وقال بعض المالكية ومنهم ابن رشد: يبدأ باالستئذان ال بالسالم، ثم يسلم.
ويقوم قرع الباب مقام االستئذان باللفظ، سواء أكان الباب مغلًقا أم مفتوًحا، كما يقوم مقامه 

التنحنح، ويقوم مقام اللفظ المأثور كل ما تعارفه الناس من ألفاظ االستئذان.
غير أن المالكية نصوا على كراهة االســتئذان بالذكر؛ لما فيه من جعل اســم اهللا تعالى آلة، 
قال في الفواكه الدواني: «وما يفعله بعض الناس في االستئذان بنحو «سبحان اهللا» و«ال إله 
إال اهللا» فهو بدعة مذمومة، لما فيه من إســاءة األدب مع اهللا تعالى في اســتعمال اسمه في 

االستئذان». الموسوعة الفقهية الكويتية ١٤٩/٣ ـ ١٥٠.
الحديث رواه مسلم في كتاب: اآلداب، باب: االستئذان ح: ٢١٥٣، ولفظه: االستئذان ثالث،   (٢)

فإن أذن لك وإال فارجع.
شرح النيل ٣٨٥/٥، اإليضاح ٤٤/٣ ـ ٤٥، جوابات السالمي ٥٥٨/٥ ـ ٥٥٩.  (٣)
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وتستأذن المرأة بدق الباب أو بلسانها بقدر ما يسمع أهل البيت ال أكثر، 
وتســلم كذلك، وال ضير عليها، وإنما تســلم قبل الدخول بعد االستئذان أو 
قبله، وال يســتأذن الرجل بدق الباب، ولعله إن خالف دقه دق المرأة جاز إن 
كان في دار مساكن استأذن على بابها وباب الذي يريد دخوله، فإن كان على 

المساكن ستور فله أن يمر عليها بال إذن إلى ما قصده(١).

 ٥٥٩  /�KD ا��الم و�!+�

السالم تحية أهل اإلسالم وهو من الواجبات بينهم، يقول: سلمت سالًما 
ومعناه التخلص من اآلفات، والسالم من أســماء اهللا تعالى، ومعناه هو الذي 

يملك السالم ويخلص من المكروه ويقي من يشاء(٢).

ب ا��المNو K�% C� ٥٦٠  ا���

 Ä Ã Â Á ﴿ :الدليل على وجوب السالم في البيوت قوله تعالى
 Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å
Ó Ò ﴾ [النــور: ٢٧]، وهذا نهي، والنهي للتحريم ما لم تكن قرينة على 
خالفه، وقول ژ: وقوله «من لم يســلم فال يؤذن له»(٣) وهو نهي أو نفي في 
معنى النهي، والنهي للتحريم، وقول: من بدأ بالكالم... إلخ، وال قرينة تخرج 
النهي في ذلك عن التحريم بل فعله ژ ، وهو أنه روي أنه يدخل بسالم ولم 
يرو أنه يدخل بدونه دليل على وجوب السالم، ومن األثر دالئل على وجوب 
السالم ككالم أبي ســعيد في معتبره حين عد الســالم في البيوت من جملة 
الفروض المذكورة فــي القرآن، وككالم التاج الســابق، وكقول التاج: عصى 

شرح النيل ٣٨٥/٥ ـ ٣٨٦، مدونة ابن غانم ٣١٤/٣، منهج الطالبين ١٧٢/٢.  (١)
منهج الطالبين ١٧٦/٢ ـ ١٧٧، بيان الشرع ٢٨٥/٥.  (٢)

لم أعثر على تخريجه.  (٣)
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داخل بال تسليم، ويدل عليه قوله ژ لداخل عليه بال إذن: ارجع فقل «السالم 
عليكم أأدخــل؟»(١)، واألمر للوجــوب ما لم تصرفه قرينة، وقــول ابن عمر 

لقائل: أألج عليكم؟ فقال: ما ألج؟ قل: السالم عليكم أأدخل(٢).

ن االc��aان }ال}ً�(٣)P �/ $+!٥٦١  ا�� 

قال ژ : «االســتئذان ثالًثا، األولى: يســتنصتون، والثانية: يستصلحون، 
والثالثة: يأذنون أو يردون»(٤).

وال يجوز الدخول لمن اســتأذن أربع مرات أو أكثــر، فإن جاء اثنان أو 
أكثر قاصدين لالستئذان جميًعا ليدخلوا جميًعا قدموا واحًدا يستأذن مرتين، 

رواه الترمذي في السنن كتاب: االستئذان، باب: ما جاء في أن االستئذان ثالث، ح: ٢٦٩٠.  (١)
شرح النيل ٣٨٦/٥ ـ ٣٨٧، منهج الطالبين ١٧٤/٢، والحديث خرجه اإلمام أحمد في المسند،   (٢)

ح: ٢٢٦١٥.
إذا استأذن على إنسان، فتحقق أنه لم يسمع االستئذان، فله أن يكرر االستئذان حتى يسمعه،   (٣)
أما إذا استأذن عليه فظن أنه لم يسمع، فقد ذهب الجمهور إلى أن السنة أال يكرر االستئذان 
أكثر من ثالث مــرات، وقال مالك: له أن يزيد على الثالث، حتى يتحقق ســماعه، وحكى 

النووي قوًال ثالًثا، وهو أنه إن كان بلفظ السالم المشروع لم يعده، وإن كان بغيره أعاده.
وقد فصل الحنفية دون غيرهم في مدة االنتظار بين كل اســتئذانين فقالوا: يمكث بعد كل 
مرة مقدار ما يفــرغ اآلكل، والمتوضئ، والمصلي بأربع ركعات، حتــى إذا كان أحد على 
عمل من هذه األعمال فرغ منه، وإن لم يكن على عمل منهــا كانت عنده فرصة يأخذ فيها 

حذره، ويصلح شأنه قبل أن يدخل الداخل.
وإذا كان االستئذان باللفظ فيســتحب أن يكون الصوت بحيث يسمع المستأذن عليه، دون 

صياح، وإن كان بدق الباب فيستحب أن يكون الدق خفيًفا بحيث يسمع أيًضا بال عنف.
وال يقف المســتأذن قبالة الباب إن كان الباب مفتوًحا، ولكنه ينحرف ذات اليمين أو ذات 
الشــمال، أما إن كان الباب مردوًدا فله أن يقف حيث شاء ويســتأذن، وإن شاء دق الباب. 

الموسوعة الفقهية الكويتية ١٤٩/٣ ـ ١٥٠.
لم أعثر عليه بهذا اللفظ.  (٤)
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فإن لم يؤذن له استأذن آخر كذلك مخافة أن يستأذن واحد ثالًثا فال يؤذن له 
لم يؤذن لغيره فال يجد أن يدخل، ألنه لم يؤذن لــه، كذا كانت جماعة من 
طلبة الحديث تفعل بباب الفقيه، ويبحث فيه بأنه إذا اســتأذن أحد ثالًثا لم 
يجز دخول من معه إن اســتأذنوا فأذن لهم، ألن المســتأذن ثالًثا قد استأذن 
بنية الجميع ال لنفسه، وكذا إن استأذن مرتين فاستأذن اآلخر مرتين، فذلك 
أربع فال يدخلوا الستئذانهم أكثر من ثالث، ألن كال يستأذن بنية اآلخر إال 
إن كان كل يستأذن لنفســه، فإذا أذن له أوصل إلى الفقيه أن إخوانه بالباب، 
فإذا اســتأذن ثالًثا فأذن له دخلوا وإال استأذن غيره؛ فإن أذن دخلوا إال الذي 
قد اســتأذن أوًال ثالًثا، وهكذا كل من اســتأذن ثالًثا فــال يدخل إال إن أذن 

الستئذان غيره(١).

�F�ا��ار وإن �� �!� ��ا3  V��. ل ��ذن ٥٦٢  ا��3

يجوز الدخول بإذن رب البيت والدار، وإن لم يكــن في الدار، بأن كان 
خارجه أو خارجها، لكن إذا لم يكن فيها أو فيه ولم يره خرج منها أو منه أو 
رآه خرج ال يدخل إال إن اطمأن أن ليس فيها أو فيه غيره من العيال أو غيرهم 

منكشًفا، وإن قال من داخل: تعال، دخل إليه وإن بدون استئذان.

وكذا إن أرسل رجًال لبيته وليس فيه أحد أو فيه من تهيأ لدخول الناس أو 
أرســل إليه أن يأتيه في بيته، أو أعطاه مفتاحه، وفي األثر: المفتاح والرسول 
إذن، وال يلزم السالم في هذه الصور األربع، وإنما لزم إذا احتاج لالستئذان، 
ألنه قرن في اآلية باالســتئذان ووجب معه وجعل ركًنا لالســتئذان، فإذا لم 
يكن االستئذان لم يلزم، ومثل ذلك وجوب الوضوء للصالة، وإذا سقطت لم 
يلزم الوضوء، ووجوب الغسل من جنابة للصوم مثًال، فإذا لم يجب الصوم لم 

شرح النيل ٣٨٨/٥.  (١)
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يجب الغســل، كذا الظاهر لنا في التعليل من عدم وجوب السالم في الصور 
األربع، والراجح وجوب السالم فيهن أيًضا، إذ ال يسقط فرض بسقوط آخر، 
وال نســلم أن اعتماد االســتئذان على الســالم كاعتماد الصالة والصوم على 

الغسل مثًال(١).

 ٥٦٣  ا��3ل ��ذن /� #6 داC3 ا��ار

يصح الدخول بإذن من وجد في الدار، وإن لــم يكن من عيال الدار، أو 
كان عبًدا أو أمة، أو أنثى حرة، أو طفــًال أو طفلة، وإن كان من أذن لغير رب 
البيت، إال إن علم دخول من أذن بغصب أو بال إذن أو كان دخوًال غير جائز، 
مثل أن يدخل بال سالم، فإن الدخول بدونه فاسد ألن النهي يدل على الفساد، 
فكأنه لم يدخل، فال يجوز إذنــه؛ وقيل: يجوز إذنه ألنه دخل بإذن؛ ومن قال: 
ال يدل على الفساد لم يمنع الدخول بإذنه وال يجوز له الدخول إال إن تحقق 

أنه قيل له: ادخل.

وذكر بعضهم أنه إن سمع المستأذن صوًتا من داخل البيت موهًما إذًنا له 
فله أن يدخل، وهو ضعيف أو باطل.

وإن دخل طفــل دار غيره بال إذن لم يجــد رده، ولكن ال يجوز لغيره أن 
يدخل بإذنه ألنه دخل بال إذن(٢).

�Fل أو�ا��ار إذن ��3  ٥٦٤  اإلذن ��3ل آ�3 

من أذن له بدخول الخزانة، أي: بيت في بيت، أو ســتر في بيت، 
دخل الدار ثم البيت ثم الخزانــة، وإن قيل له من خزانة: تعال، دخلها، 

شرح النيل ٣٨٩/٥.  (١)
شرح النيل ٣٩٠/٥، اإليضاح ٤٦/٣ ـ ٤٧.  (٢)
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وكذا كل من ال يصله إال بدخول غيره وقد أذن له ألن ما ال يتم الشيء 
إال به فهو مثله، مثل أن يقــول له: أأدخل إليك؟ فيقول: ادخل وهو في 
الســقف األعلى، فإنه يدخل الــدار ويصعد الســقف األول من حيث 
يصعد، ثم الثاني فصاعًدا إلى حيــث كان، وإذا لم يقل: إليك أو نحوه 
وأذن له فليدخل إلى حيث ال يريب المنع ويقف عما رابه بالمنع حتى 

يستأذن إليه(١).

 ٥٦٥  H���� االc��aان %H �D!�ار ا��3ل

من يختلف لبيت غيره لحاجة بدخول وخروج فهل يكفيه االســتئذان 
األول، وهو الصحيــح إن كان قد أذن له على تكــرر الدخول والخروج، 
ال إن علم أن النساء مثًال يتجردن بعد خروجه فال يكفيه األول؟ أو يجدد 
االســتئذان في كل مرة أراد دخوًال فيه أي في البيت؟ قوالن للعلماء في 

هذه المسألة.

وكذا عامل آلخر في بيت وإن بال أجر إن لم يشغل بغير ذلك العمل، هل 
يجدده إن خرج وأراد الدخول أو ال؟ قوالن؛ والظاهر أنه إن اشتغل بغير ذلك 
العمل بال علم من صاحب البيت أو من فيه ببقائه على ارتقابه ففيه الخالف، 
والظاهر أنه إذا اشتغل بغير ذلك العمل لم يجز الدخول إال بإذن آخر، مثل أن 
يخرج في حاجة ليســت من حوائج ذلك العمل، قوًال واحًدا، والذي يتحصل 
أنه إن قل االشتغال بغيره بقدر ما ال يتوهم أهل البيت أنه ال يرجع، لم يحتج 

لتجديد اإلذن وإال جدد(٢).

شرح النيل ٣٩٠/٥، اإليضاح ٤٧/٣.  (١)
شرح النيل ٣٩١/٥، اإليضاح ٤٦/٣ ـ ٤٧.  (٢)
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ت ا���م� ٥٦٦  اال�S�5ع ��

ال ينتفع ببيوت الحرام، ويلزم تغرم القيمــة للمنتفع بها، وال ينتفع بظل 
البيت الحرام وإن من خــارج، وكذا من أخرج من بيته قهًرا ال يســتظل أحد 

بظل بيته، وأجيز االنتفاع بالظل من خارج مطلًقا(١).

 ٥٦٧  ا��3ل ��ذن ا�V.�A وا�+���اب

ال يدخل بإذن مستراب أنه دخل بال إذن أو غصًبا، وإن دخل أدى لصاحب 
البيت ما اســتنفع ببيته، وكذا إن راب الداخل ساكن البيت أو من هو بيده أنه 
تملكه أو كان بيده على وجــه غصب أو ربا أو نحو ذلك، يعطي ما اســتنفع 
لصاحبه إذا علمه، وللفقراء إذا لم يعلمه، وال يدخل بإذن لمن اســتأذن لنفسه 
في بعض االســتئذان، وإن بلفظ بصيغة الجمع فأذن دخلوا، وكذا إن استأذن 
بصيغة التثنيــة وهما اثنان دخال، وإن كانوا أكثر مــن اثنين لم يدخلوا ألنه لم 
يؤذن لهم، وال اثنان إذ لم يميزا إال إن عناهما المســتأذن بأن عنى نفسه وآخر 
معيًنا فله عنايته، وكذا له عنايته إذا خصها في جماعة، وإن كانت لغة المستأذن 
اســتواء صيغة االثنين بصيغة الجماعة كلغتنا البربرية دخل بها اثنان فصاعًدا، 
وإذا أراد الذي يستأذن دخول من لم تشمله عبارته استأذن له أيًضا كما استأذن 

عمر لنفسه على قوم فأذنوا له، فقال: ومن معي؟ فقالوا: ومن معك(٢).

�� ٥٦٨  ا��3ل ��ذن /� #6 �3رج ا��

ال يدخل بإذن طفل إن وجد خــارج البيت، وإن كان ابًنا أو مكفوًال لرب 
البيت، وال بعبده خــارج البيت، وجاز أن يأمرهما بالدخول ويســتأذنا عليه، 

أي: يطلبا له اإلذن ممن في البيت، وكذا قيل طفل غير رب البيت.

شرح النيل ٣٩١/٥.  (١)
شرح النيل ٣٩١/٥ ـ ٣٩٢.  (٢)
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ويأمرهم بالدخول فيدخلون فيأذنون له برأيهم، ولم يشترط أن يطلبوا له 
اإلذن ممــن في البيت فله الدخــول بإذنهم، هذا ما لم يكــن المنع ممن في 
البيت لكن بشرط أن يعلم أن أهل البيت قد ســمعوا إذن هؤالء، ويفعل قدر 
ما يســتتروا، ووجهه أن من له الدخول بال إذن، فلــه اإلذن لغيره، وأن أهل 

البيت إذا سمعوا إذنهم ولم ينكروا فذلك إجازة، سواء كانوا فيه أو دخلوا.

وال يدخل أحد على حريم أحد بإذن طفــل أو عبد إذا خاف كراهة من 
صاحب العيال أو فتنة أو ريبة أو تهمة، وال يجوز إذن الطفل والمملوك على 
أبيه أو ســيده أو حيث كان أحد إذا أذنوا في الظهيرة أو بعد العشاء أو قبل 
صالة الفجر ألنهمــا ال يدخــالن حينئذ بال إذن فــال يأذنون، ســواء أمرا 
بالدخول ليأذنا أو كانا داخًال فأمرا، إال إن سكن القلب إلى أن من في البيت 

سمع إذنه ولم ينكر.

والصحيح أنه ال يجوز له أن يســتعمل عبــد رب البيت أو طفله وال عبد 
غير رب البيــت وال طفل غيره، وإن فعــل عصى وغرم، إال إن اســتعملهما 
بالداللة أو في منفعة ربهما، وقيل: يجوز استعمال الطفل والعبد في الدخول 

على أبيه وسيده واالستئذان وأخذ الماء منهما على البئر ومعروفهما(١).

�[ اإلذن %�K ا�+`��$ أو #�6y Cء��H  ٥٦٩ 

إن قال رب بيت لمســتأذن: ادخل إن شئت دخل إن شــاء، وإن قالت له 
امرأة منه: اصبر حتى أغطي رأسي أو ما ال ينظر إليه، ثم ادخل، دخل إن صبر 
قدر ما يصح فيه أنها قد غطتــه، أو قالت له: قد غطيته، ولــو لم تعد قولها: 
ادخــل، وإن قالت له: اصبــر حتى أغطي وجهــي أو كفي فلــه أن ال يصبر 
ويدخل، وقيل: ال، لعل فــي وجهها وكفها زينة بناًء علــى أنه ال يحل النظر 

شرح النيل ٣٩٢/٥ ـ ٣٩٣، اإليضاح ٤٧/٣ ـ ٤٨.  (١)
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لوجهها أو كفها إال إن لــم تكن فيهما الزينة، ويجــوز الدخول على العجوز 
التي ال تشتهى ونحوها بدون انتظار الستر ما يحل النظر إليه منها.

وال يدخل حتى تأذن له إن قالت: اصبر قليــًال، أو قالت: اصبر كثيًرا، أو 
قالت: اصبر للجهل في ذلك كله، وإذا حدت له بمعلوم من وقت أو عمل أو 

غيرهما فله الدخول إذا تم مقدار ذلك، وليتورع أن يصادف ما ال يجوز(١).

ا���� /��y Kء  ٥٧٠  /� أُْ%6k ا��[ ��3ل 

هل أن قال له ربه ادخل بيتي متى شــئت، ال يدخله حتى يستأذن؟ لعله 
حدث فيه أو غيره، وإن أعطاه مفتاًحا دخل بال إذن قوًال واحًدا إن قال: ادخل 
كلما شــئت، أو جاز له أن يدخله متى شــاء إن لم يكن به أحد وإن بدونه؟ 
خالف بين الفقهاء، الصحيح الثاني: ألن االســتئذان حق المخلوق، وقد أذن 

عموًما، فال مانع منه إن لم يكن في البيت أحد.

وإذا عيــن وقًتا لكل مــن أراد دخوًال أو ألنــاس مخصوصين وخال بيته 
لذلك فالصواب جواز الدخول حينئذ بدون اســتئذان، ولو كان فيه بعض من 
أبيح له الدخول في الوقت إن كان فيه اثنان فصاعًدا، وإن كان واحد اســتأذن 
عليه، وكذا في كل بيت مطلًقا، وإن كان اثنان أو أكثر يجوز لهم االنكشــاف 

كالرجل ومحارمه، والرجل وأزواجه فال يدخل إال بإذنهم.

وكذا في مســألة الضيف إن خلــى بيته ألضيافه جاز لــكل من صاحب 
البيت واألضياف، واألصل االســتئذان، فال يدخل بال إذن إال إن أيقن أن فيه 

أكثر من واحد(٢)

شرح النيل ٣٩٣/٥ ـ ٣٩٤، اإليضاح ٤٨/٣.  (١)
شرح النيل ٣٩٤/٥ ـ ٣٩٥، اإليضاح ٤٨/٣.  (٢)
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ا���� ����ال�$ دون اc��aان  ٥٧١  د3ل 

إن لم يحضر رب البيت جاز لمن دل عليه دخوله بدون االستئذان إذا لم 
يكن فيــه أحد، وهذا بنــاًء على جواز الداللــة، وقيل: ال تجــوز إال إن كان 
صاحب المال يفرح بالداللة عليه، وإن حضر صاحب البيت، فال يدخل عليه 
إال بإذنه، وإن كان حاضــًرا خارج البيت فال نحب أن يدخــل بالداللة، وقد 
حضر من يأذن له، ويأذن لداخله أذن له من خارج أو بعد الدخول، أي: يأذن 

من دل لمريد دخوله.

وقيل: ال يدخــل وال يأذن بالداللــة حضر أو لم يحضــر، وال يدخل 
الداخل استناًدا إلى أذن من أدل مطلًقا كان غير أمين، أو كان أميًنا ولو جاز 
له اإلذن بالداللــة احتياًطا، ألن باب الداللة ضعيف ســريع البطالن يتغير 
بتغير القلب بشــيء ما، وألنه غير متيقن، وألن هذا ادعاء في مال الغير أن 
صاحبه يرضى بإباحته إياه لغيــره، وقد قال ژ : «لو يعطى الناس بدعواهم 
عى واليمين على  عى رجال أموال قوم ودماءهم ولكــن البينة على من اد الد

من أنكر»(١).
ويجوز الدخول بداللتــه إن كان أميًنا؛ الطمئنــان النفس إلى دعواه 
صحة الداللة، ولتصديق القلب، وعلــى القول األول الذي هو المنع من 
الدخول بإذن الدال مــن دل فدخل، فأمر من يدخل فال يجوز لمن يدخل 
بإذنه إن علــم أن دخوله داللــة، وإن لم يعلــم حتى كان داخــًال بإذنه 

فليخرج(٢).

ســنن الدارقطني، كتاب: في األقضية واألحكام وغير ذلك، بــاب: في األقضية واألحكام،   (١)
ح: ٤٣٩٢.

شرح النيل ٣٩٥/٥ ـ ٣٩٦، اإليضاح ٤٩/٣.  (٢)
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���K ا��% �+H ا�+ٴ  ٥٧٢  ا��3ل ��ذن 

يجوز الدخول بإذن مــن بيده بيت غيره بكراء أو عارية أو إمســاك، بأن 
يكون بيده يســكنه أو يكريه لغيره حتى يستوفي بســكناه أو كرائه ماله على 
صاحبه، ويجوز أن يريد باإلمساك أن يكون بيده يحفظه لصاحبه، وأن يريد به 
أن يمسكه ليســتنفع به بما شاء من ســكنى وكراء وأخذ أجرة الكراء وخزانة 

مال ونحو ذلك من المنافع.

وأن يريد ما يعم ذلك كله وهو أحسن، وإن كان خارجه، وبإذن ربه إن كان 
داخله، وال يدخل في بيت مرهون بإذن راهنه إذ لــم يملك تصرًفا فيه، وقيل: 
يدخل بإذنه، ويدخل أيًضا بإذن المرتهــن فإن كان الدخول منفعة للرهن فذاك، 

وإن كان منفعة للداخل أو للمرتهن انفسخ الرهن أو أسقط ذلك من دينه(١).

��# �/ 6F5و ��ا��  V��. ل ��ذن ٥٧٣  ا��3

إن أمر بالدخول صاحب بيت بملكه خارج منه داخًال ـ أي: مريد الدخول 
فيه ـ فنهاه من فيه فال شــغل بنهيه بعد إذن ربه ألن الناهي ليس بساكنه، فلو 
كان ســاكنه لوجب أن يشــتغل بنهيه، ولو كان اآلمر هو صاحب البيت غير 
ســاكن، وال يدخل في عكس ذلك، وهو أن ينهاه رب البيت ويأمر ســاكنه، 

وينظر لمن له البيت(٢).

�� دون اآل�3(٣)Nو
 ٥٧٤  إذن أ�� ا�

ال بإذن أحــد الزوجين إن لم يرض اآلخر، وكان البيت مشــترًكا بينهما، 
ولو تفاضال في شــركته، وكان اإلذن من صاحب األكثر، إال أنه يحذر ما يقع 

شرح النيل ٣٩٦/٥ ـ ٣٩٧، اإليضاح ٤٩/٣.  (١)
شرح النيل ٣٩٧/٥.  (٢)

يجب على المرأة استئذان زوجها إن أرادت أن تدخل إليه من تعلم أن زوجها يكره دخوله،  (٣)=
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من البين بين الزوج وزوجته، وال ينبغي أن تأذن لمــن يدخل بيتها إن كرهه 
زوجها، وإذا ســكن عيال في بيت أو دار وأذن واحــد منهم لمن يدخل وهو 
خارج دخل ويعمل شــيًئا يعلم مــن هو في داخــل البيت أو الــدار دخوله 
ويصدقونــه إن قال: أذن لي من خارج، أو من داخل فــي قرب الباب أو نحو 
ذلك مما ال يتبين فيه كذب، وقيل: ال يدخل بــإذن خارج مطلًقا إن كان أحد 

في داخله من عيال(١).

�� إذ�5A� ه��% ��� �� ٥٧٥  د3ل ا��

يجوز للســيد دخول بيت عبده، ويأمر به ولو نهاه العبد عن الدخول، 
أي: ولو نهى العبد ســيده عن الدخول أو األمر بــه، وهذا الجواز إطالق 
النهي من األدنى لألعلى، وتسميته دعاء تأدب لغوي، وإذا كان في البيت 
زوجة العبد أو غيرها ممن يســتتر من السيد ولو محرمة ألن منها ما يستر 
فال يدخــل إال بإذن، ولكن إن منعــوا لم يكترث بمنعهــم فليمكث قدر 
ما يســتر من فيه ويعلمهم بدخوله فيدخل، ال إن أمر العبد ونهى السيد، 
وهذا إن كان البيت للســيد أو بكرائه أو بوجهه، وإال بأن كان للعبد على 
القول بجواز أن يكون مالًكا، أو بأن كان لغير الســيد ولغير العبد، فالنظر 

للعبد ألنه الساكن(٢).

وال خالف في ذلك، وال يســتثنى مــن ذلك إال حاالت الضــرورة، قال العيني ـ شــارح 
البخاري ـ: أما عند الداعي للدخول عليها للضرورة، كاإلذن لشخص في دخول موضع من 
حقوق الدار التي هــي فيها، أو إلى دار منفردة عن مســكنها، أو اإلذن لدخول موضع معد 
للضيفان، فال حرج في اإلذن بذلك ألن الضرورات مســتثناة في الشرع. الموسوعة الفقهية 

الكويتية ١٥٢/٣ ـ ١٥٣.
شرح النيل ٣٩٧/٥ ـ ٣٩٨.  (١)
شرح النيل ٣٩٨/٥ ـ ٣٩٩.  (٢)

=
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 ٥٧٦  االc��aان #6 ا��3ل %�K ا�+��رم(١)

ال يدخــل الرجل على أختــه وأمهاتــه وعماته وخاالته إال بــإذن، وكذا 
المرأة، وفي «التــاج»: ال يباح الدخول بــدون اإلذن، وإن مــن رب البيت، 
واختير أنه إن كان فيه من له مســاكنته معه جازت إباحته له، ومن ســكن مع 
محارمه لم يلزمه اســتئذان، ولكن ندب له أن يتنحنــح أو يتكلم أو نحوهما 

فيدخل حذًرا من مفاجأة مكروه نظره(٢).

�� االc��aان# V�� �/  ٥٧٧ 

 Á ﴿ :يجب االســتئذان في بيوت الغير إن ســكنت، لقوله تعالى
 ÎÍ Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â
Ó Ò Ñ Ð Ï ﴾ [النور: ٢٧]، ومعلوم أن االســتئذان ال يكون 
إال بين اثنين فصاعًدا، وأن قوله: على أهلها، تنازعه تستأنســوا وتسلموا، 
والمراد بأهلها من ســكنها أو كانت بيده ولو لم تكــن ملًكا له، ومعنى: 

إن كان في بيته أحد محارمه، كأمه أو أختــه أو نحو ذلك، ممن ال يصلح له أن يراه عرياًنا،   (١)
من رجل أو امرأة، فال يحل له أن يدخل عليه بغير استئذان عند الحنفية والمالكية، ويكون 
االســتئذان عندهم في هذه الحالة واجًبا ال يجوز تركه، بل قال المالكية: من جحد وجوب 

االستئذان يكفر، ألنه مما علم من الدين بالضرورة.
ويتفق المحرمــون للدخول ـ على المحــارم ونحوهم ـ إال باســتئذان على أن حرمة 
الدخول على ذوات المحارم، وعلى الرجال بغير اســتئذان أيســر من ترك االستئذان 
على األجنبيات؛ لجواز نظره إلى الشــعر والصدر والســاق مــن ذوات محارمه دون 

األجنبيات.
وأجاز الشافعية للرجل أن يدخل على محارمه الذين يسكنون معه بغير استئذان، ولكن عليه 
أن يشــعرهم بدخوله بنحو تنحنح، وطرق نعل، ونحو ذلك، ليســتتر العريان. الموســوعة 

الفقهية الكويتية ١٤٦/٣.
شرح النيل ٣٩٩/٥، اإليضاح ٤٩/٣، جوابات السالمي ٥٢٠/٥.  (٢)
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ذلكم خير لكم، أن االستئذان والتسليم منفعة واجبة لكم ال تتركوها، كما 
أن البدن منفعــة لنا يجب علينــا المحافظة عليه وتركه شــر، فخير ليس 

وصًفا، أو أصله(١).

6# ��� /� ��y أو و�� �!�� �/ K� ٥٧٨  االc��aان %

يســتأذن وإن كان الســاكن في بيــت من وبر أو شــعر أو جلــود وكذا 
الخصوص، أو غيرها، ومقيل مســافر ومبيته ما دام كذلــك، غير راحل عن 
مقيله أو مبيته إذا كان فيهما مال وستر ولو برحل أو متاع، أما إذا كانوا بارزين 
وال مال لهم ينبغي ستره فال يلزم استئذانهم، إال ما يتأدب عن الدخول بينهم 
أو بين أمتعتهم، ثم ظهر أنه ال بّد من االســتئذان ولو برز ذلك على ما يدل 

عليه كالمهم.

وكذا الســفن ألهلها واألجنة المزربة، وال يجب إن لم يوار ـ أي: يستر ـ 
ذلك كله أهله إذا قعدوا، وقيل: إذا قاموا، واألول أحوط، ومن فيه، ولعله أراد 
باألهل من فيــه مطلًقا، وقيل: إذا أحيط بجنة بقدر القــدم والركبة وما بينهما 
جاز دخوله بال إذن، وقيل: إن أحيط بما دون القامة جاز دخوله بال إذن ما لم 
يمنع، وقيل: إن أحيط به ولو بقصير كشــبر أو أقل لم يدخل إال بإذن، وقيل: 
إن أحيط بما ال يتخطاه أحــد بأن يكون أطول من قدمه إلــى مقعدته؛ وهذه 
األقوال تختلف بحسب طول اإلنســان وقصره غير القول الذي قبل األخير، 
فيباح الدخول بال إذن في حق أحد لطوله، ويمنع في حق اآلخر لقصره، قيل: 

النظر إلى األوسط وهو الصحيح وهو أضبط(٢).

شرح النيل ٤٠٠/٥ ـ ٤٠١.  (١)

شرح النيل ٤٠١/٥ ـ ٤٠٢.  (٢)
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(١)$5!�/ ��t ت� ٥٧٩  االc��aان 6# �

ال يستأذن في بيت لم يســكن، ولو مغلًقا، إن لم يكن فيه شيء من مال 
ولو تبًنا أو حطًبا، ألن عمران البيت بالمال ووضعه فيه سكن فيه، فإن السكن 
في اآلية شــامل للسكن بالمال، ألن كال من الســكن بالبدن والسكن بالمال 
عمارة له، وقيل: ولو كان فيه ما ال ينكر صاحبــه الدخول عليه كتبن وحطب 
فيدخل اإلنسان بال إذن في بيت لم يسكن الستنفاع به واستدفاء ووضع مال، 
واالستنفاع هو المراد بالمتاع في قوله تعالى: ﴿ E D C ﴾ [النور: ٢٩]، أي: 

دخول البيوت غير المســكونة التي فيها متاع ـ أي: منفعة ـ للناس، فإنه يجوز دخولها من   (١)
غير اســتئذان، بناًء على اإلذن العام بدخولها، وقد اختلف في تحديــد هذه البيوت، فقال 
قتادة ومجاهد والضحاك ومحمد بن الحنفية: إنها البيــوت التي ُتبنى على الطرقات، يأوي 
إليها المســافرون، ومثلها الخانات، وقال الحسن البصري وإبراهيم النخعي وعلي الشعبي: 
إنها الدكاكين التي في األسواق، وقد اســتظل علي بن أبي طالب في خيمة فارسي بالسوق 

من المطر دون إذن منه.
وروي عن ابن عمر أنه كان يســتأذن في دخول حوانيت الســوق، فذكر ذلك لعكرمة فقال: 
ومن يطيق ما كان يطيقه ابن عمر؟ قــال الجصاص: وليس في فعل ابن عمر هذا داللة على 

أنه رأى دخولها بغير إذن محظوًرا، ولكنه احتاط لنفسه، وذلك مباح لكل واحد.
وقال عطاء: هي البيــوت الخربة التي يدخلها الناس للبــول والغائط. وروي عن محمد بن 

الحنفية أيًضا أن المراد بها بيوت مكة.
وقد بين اإلمام مالك 5 األصل في قول محمد بــن الحنفية هذا فقال: وتجويز محمد بن 
الحنفية دخول بيوت مكة من غير اســتئذان، مبني على القول بأن بيوت مكة غير متملكة، 
وأن الناس فيها شــركاء. وأدخل جابر بن زيد في ذلك كل مكان فيه انتفاع، وله فيه حاجة، 
وبنى المالكية ذلك على العرف، فقالوا: يباح له أن يدخل بغير استئذان كل محل مطروق، 
كالمســجد، والحمام، والفندق، وبيت العالــم، والقاضي، والطبيب ـ وهــو المكان الذي 

يستقبل فيه الناس ـ لوجود اإلذن العام بدخوله.
أمــا الحنفية فقالوا: إن البيــوت إذا لم يكن لها ســاكن، وللمرء فيها منفعــة، فيجوز له أن 
يدخلها من غير استئذان، كالخانات والرباطات التي تكون للمارة، والخرابات التي ُتقضى 

فيها حاجة البول والغائط. الموسوعة الفقهية الكويتية ١٤٧/٣ ـ ١٤٨.
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اســتنفاع وتمتع، كفندق لمســافر فيه متاعــه، وفيه غير ذلــك، وقيل: يجب 
االستئذان في كل بيت مغلق، ولو لم يكن فيه شيء(١).

 ٥٨٠  االc��aان #6 ا���5ت

ال إذن في حانوت، والحانوت فــي األصل تباع فيه الخمر، واســتعمله 
العامة في بيــت التجر مطلًقا، وقيــل: إذا وضع بها متاع وفتــح بابها، وقيل 
للناس: هلمــوا، وإن كان العرف الدخول إلى الموضع الــذي كان فيه التاجر 
فقط أو كان بموضع يعلم الداخل أنه يكره الدخول إليه فيه أو كان العرف أنه 
ال يدخل إليه أحــد إال إلى ما يلي الباب فال يجــاوز العرف إال بإذن، وأصل 
ذلك أنه ال يباح ملك أحد بإذنه أو بلسان حاله أو بعدم حرمة لذلك الموضع 

من المنزل.

وكان ابن عمر يدخل بيوت التجار بإذن، وذلك إذا خاف أن يجدهم بحال 
ال يحبون أن يراهم عليها، أو ال تجوز رؤيته، وليس استئذانه خوًفا أن يمنعوه 

ألنهم ال يمنعون أحًدا، ولكن ليعلموا به فيستروا ما ينبغي لهم ستره(٢).

ا���/$  �P�/ان #6 األc��a٥٨١  اال 

ال يســتأذن في مســجد أو محضرة أو قصر لعامة أو فنــدق أو حمام أو 
مقصورة ـ لعل مراده البيت الذي يجعل في المسجد لإلمام ـ ومجلس قاض 
للقضــاء أو مجلس إمــام إذا جعل لذلــك على اإلطــالق، وإن جعل لوقت 
مخصوص اســتؤذن في غير ذلك الوقت، وإن كان بال توقيــت أو كان ملًكا 

للقاضي أو لإلمام وكان يمنع تارة ويأذن تارة فال يدخل إال بإذن.

شرح النيل ٤٠٢/٥ ـ ٤٠٣، اإليضاح ٥١/٣.  (١)
شرح النيل ٤٠٤/٥، اإليضاح ٥٢/٣، منهج الطالبين ١٧٦/٢.  (٢)
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وال يســتأذن في بيت لذكر أو علم أو صالة أو لصانــع أو لعياله، أو لم 
يكن عياله معه، وســواء كان البيت ملًكا له أو لغيــره أو فيه ميت وإنما أبيح 
ا عنه من الميت كسبع وهدم  دخول بال إذن لمجهزه ومن يعينه، أو لدافع ضر
أو فيه طعام عــرس خلى البيت أو الطعــام ربه لذلك وكــذا إذا أبيح دخول 

لعزاء(١).

�� /��ع# ��� K�ف %�Jان ا�c��a٥٨٢  ا 

من أخرج عياله من بيتــه ولم يخرج متاعه ألضيافــه دخلوه بال إذن منه 
كلما أرادوا دخوًال، وقيل: ال بّد منه، والقوالن مبنيان على الخالف في شغل 
البيت بالمال، هل هو سكنى فيه أم ال؟ والصحيح هنا أنه غير سكنى، بل لو 
كان ســكنى لكان بمنزلة عدم الســكنى، ألن الدخول علــى المال يجوز إذا 

أباحه صاحبه، وكذا النظر إليه ال كالعورة ال تباح بإباحة(٢).

(٣)�%Nر �{ $N��� ��J٥٨٣  �3وج ا� 

إن خرج من دار مســكونة محتاج منهم ـ أي: من األضياف مطلًقا ليًال ـ 
إلى خروج ثــم رجع وقد رقد أهل البيــت، وخاف إيقاظهم إن اســتأذن، أو 
الكالب إن استأذن، أو خرج قبل الليل، ورجع ليًال وقد نام أهل البيت وخاف 
ذلك، فهل يســتأذن ثم يدخل مطلًقا أذن له أو لم يــؤذن، أو منع، غير أنه إذا 
منع انتظر قــدًرا يظن أن المنــع من أجله ثــم يدخل، واالســتئذان إنما هو 

شرح النيل ٤٠٤/٥ ـ ٤٠٥، اإليضاح ٥٢/٣.  (١)
شرح النيل ٤٠٥/٥.  (٢)

ال يجوز للضيــف أن ينصرف من بيت مضيفه إال بعد اســتئذانه، قال عبد اهللا بن مســعود:   (٣)
الرجل تدخل عليه في بيته ال تخرج إال بإذنه، هو عليك أمير ما دمت في بيته. الموســوعة 

الفقهية الكويتية ١٥٧/٣.



411حق االستئذان

ليتهيؤوا، ولــه أن يفعل أمــارة إرادة الدخول أو ال يســتأذن بــل يدخل بال 
اســتئذان، أو ال بّد منه أي من اإلذن في صحة الدخول، فإن لم يؤذن له بعد 
االستئذان يدخل إال إن علم أنهم يقظون سكتوا عن جوابه أو منعوه فيدخل؟ 

خالف؛ والصحيح األول(١).

(٢)���� 6# CNان ا��c��a٥٨٤  ا 

من الجفاء اســتئذان الرجل في بيته، والمرأة في بيتهــا، وأحد الزوجين 
على آخر إذا كان وحــده، وإن خاف أن يفاجئ فيه ما ال يحل نظره ســلم أو 
حرك الباب أو نحوه قدر ما يسمع من فيه، والتسليم أولى ألن فيه التنبيه على 
دخوله، وفيه إن خير البيت ينمو بسالم صاحبه فيه، أو بيت أطفاله وعبيده إن 
لم يكن به غيرهم، وإن كان فليســتأذن فيه، وال يشــتغل بمنع المانع إن كان 
البيت له أو ألطفاله أو لغيرهم، لكنه ينتظر قدر االســتتار فيدخل، وإن منعه 
مالك البيت أو ســاكنه مع عبده أو أطفاله فال يدخل، وإن قلت: فهل يستأذن 
على عبيده وأطفاله قبل صــالة الفجر، وحين وضع الثــوب للظهيرة، وبعد 

شرح النيل ٤٠٦/٥.  (١)
إن كان البيــت بيته، وال ســاكن فيه غيره، فإنه يدخله بغير اســتئذان أحــد؛ ألن اإلذن له،   (٢)

واستئذان الشخص نفسه ضرب من العبث الذي تتنزه عنه الشريعة.
أما إن كان في بيته زوجته، وليس معها غيرها، فإنه ال يجب عليه االســتئذان للدخول؛ ألنه 
يحل له أن ينظر إلى سائر جسدها، ولكن يندب له االستئذان بدخوله بنحو التنحنح، وطرق 

النعل، ونحو ذلك؛ ألنها ربما كانت على حالة ال تريد أن يراها زوجها عليها.
وفي وجوب اســتئذان الرجل على مطلقته الرجعيــة قوالن مبنيان على أنــه: هل يلزم من 
الطالق الرجعي تحريمها على مطلقها أم ال؟ فمن قال: إنها ليست محرمة، كالحنفية وبعض 
الحنابلة، قال: ال يجب االستئذان بل يندب، ويكون دخوله عليها كدخوله على زوجته غير 
المطلقة، ومن قال: إنها محرمة، وأن التحريم قد وقع بإيقاع الطالق، كالشــافعية والمالكية 
وبعض الحنابلة، قال بوجوب االســتئذان قبل الدخول عليها. الموســوعة الفقهية الكويتية 

.١٤٥/٣
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صالة العشــاء؟ قلت: نعم، ألن علة ذلك مخافة انكشــاف العورة، والوجود 
على حالة مع الزوجة ال ينظرها أحد، فمن كان من العبيد أو األطفال له زوجة 
فظاهر، ومن لم تكن له زوجة خاف أن يراهم منكشفين أيًضا لنوم أو لتبديل 
الثوب، ألنه أبيح له الدخول عليهم بال إذن تبًعا إلباحة الدخول لهم عليه بال 
إذن، فيستثنى فيه األوقات المســتثناة فيهم، والتفاق العلة، ويدل لذلك عدم 
إباحة الدخول على األطفال ألمهم وجدتهم وجدهم لعدم نص القرآن فيهم(١).

��Nزو K� ٥٨٥  اc��aان ا�
وج %

يجوز دخول الزوج على زوجته أو سريته في بيتها سواء كان ملًكا لها أو 
له أو لغيرهما سكنته بكراء أو عارية أو غير ذلك بال إذن وال سالم إال إن شاء 
أن يســلم كما يجوز لها أن تدخل بغيــر اســتئذان. إذا كان أحدهما وحده، 
ويستأذن كل منهما على اآلخر، ويسلم في بيت لغيره، إن لم يكن أحدهما به 
وحده وإن كان البيت لغيرهما وال شــغل بمنع أحدهما لآلخر عن الدخول، 
ولو كان أحدهما في بيت واآلخر في آخر إن لم يكن معه إنســان، ويجوز أن 
يريد وال شــغل بمنع صاحب البيــت أو غيره ممن كان فيه غير ســاكن أحد 
الزوجين أن يدخل على اآلخر ولو ســكن فيه أحدهمــا فقط وكان المانع هو 
المالك، ألنهما إن ســكنا مًعا فيه بإذن المالك بكراء أو حق فال وجه لمنعه، 
وإن سكن فيه أحدهما بكراء أو بحق فال وجه لمنعه اآلخر عن الدخول، ألن 
الحكم لســاكن البيت بحق أو كراء، وألن ســكنى أحدهمــا إذن لآلخر في 
الدخول تنبه المالك لذلك أو غفل، وكذا إن سكن بعارية أو كراء فسكناه إذن 
لآلخر، ألن كال منهما تبع لآلخر إال إن شرط على ساكنه من أول أن ال يدخل 

عليه اآلخر(٢).

شرح النيل ٤١٢/٥ ـ ٤١٣، اإليضاح ٥٣/٣، ٥٦.  (١)
شرح النيل ٤٠٦/٥ ـ ٤٠٧.  (٢)
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�ےلص��Nر ����k/ K� ٥٨٦  د3ل ا�
وج %

ويدخل الزوج على مطلقته بال إذن؛ إن كان الطالق رجعيا، أو آلى منها، 
أي: حلف بطالقها على فعل شــيء أو تركــه أو على مســها، أو ظاهر منها 
ما بقيت بينهما عصمة، أي: اتصال بأن لم تبن منه ولو بقي من مدة اإليالء أو 
الظهار ما ال يدرك فيه الكفارة التي لزمته، وتدخل عليه بال إذن، وال سالم إال 
إن شاء أحدهما أن يسلم على اآلخر، وإن اســتأذن عليها في ذلك فليس من 
الجفاء، وكذا إن استأذنت، وذلك لم يحل منهما كل ما حل قبل ذلك، وقيل: 
يصفق نعليه، أي: يضرب إحداهما باُألخرى، أو يضــرب كال باُألخرى دفعة 
واحدة، ويســلم وينحنح، أو نحو ذلك مما تشــعر به إن أراد الدخول عليها، 
وذلك أنه يباح له النظر إليها من فوق الســرة وتحت الركبة إال التي آلى منها 
فله نظر الفرج، وتفعــل ما يعلم به دخولها إن دخلت عليــه، ويبيتان ولو في 

بيت واحد عند البعض على ما يأتي.

وما ذكر من تصفيق النعلين والتســليم والتنحنــح أحوط وأصح إذ لم 
يبح منهما ما أبيح قبل، وإن كان الطالق ال يملك فيه رجعتها وال يراجعها 
إال إن شــاءت أو أفادها أو كان ال يصح فيه المراجعــة أو طلقها ثالًثا فال 
يدخل أحدهما على اآلخر إال باســتئذان وتســليم، وكــذا إذا حرمت عليه 

بوجه من الوجوه(١).

�FHر�I K� ٥٨٧  اc��aان ا��Jة %

تســتأذن وتســلم ضرة على ضارتها إذا أرادت الدخــول على أخرى في 
بيتها؛ ألن المراد الدخــول عليها ال على الــزوج، وإن كان به زوجها، وجاز 
دخولها بدون اســتئذان إن توحد زوجها به أي في بيت الضرة األخرى، وإن 

شرح النيل ٤٠٧/٥ ـ ٤٠٨، اإليضاح ٥٤/٣.  (١)
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كان البيت لزوجها دخلت مطلًقا؛ ســواء توحد فيه أم كانــت فيه ضارتها أو 
غيرها إن كان به إن لم تمنعها ضارتها أو غيرها ممن به إذ كان ســكناها فيه، 
أو كان ذلك الوقت لها، والمختار المنع من دخولهــا، ولو كان البيت له إال 
باالســتئذان إن لم يتوحد فيه؛ ألنه ال يباح لها أن تنظر مــن ضارتها ما ينظر 
منها زوجها، وألن للضارة وغيرها ممن ســكن مع الزوج حقا في االستئذان 
والسالم، ألنها من أهل البيت، نعم إن منعها من سكن معه أو ضارتها فعلت 
ما تعلم به هي أو غيرهــا إرادة الدخول، أو اســتأذنت ومكثت مقدار ما يقع 

ستر ما يستر ودخلت؛ ألنه ال يحل ألحد منعها عن زوجها(١).

��P�`+ا� �� ٥٨٨  د3ل �

يدخل بيت مشــرك بإذن من به، ال بسالم، وقيل: يقول داخله َمْن هاهنا؟ 
وندخل بال إذن وال ســالم إن لم يمنع، والصحيح األول، وُتْدخل بيوت أهل 
الذمة بإذنهم بعد استئناس، أي: استئذان، إذ ال سالم عليهم، وذلك ألن لهم 
حقا إذ كانوا في الذمة أو في األمن، وألنهم مكلفون بالســتر، ونحن مكلفون 
بتحريم النظر إلى عوراتهم، وألنهــم مالكون فال يتصرف في ملكهم بدخول 

وال بغيره إال بإذن منهم(٢)

�� اc��aانA� CNا�� ��3�� �/  ٥٨٩ 

من كان في بيته نســاء متجردات يتحدثن مع أهله فله أن يدخل بال إذن؛ 
ألن البيت والمرأة له، فإن سلم فهو المأمور به، قال: وله أن يدخل بيت نفسه 
بال تسليم، ولسيد أن يدخل بيت عبده إن كان فيه وحده بال إذن ال إن كانت 

شرح النيل ٤٠٨/٥ ـ ٤٠٩، اإليضاح ٥٤/٣.  (١)
شرح النيل ٤٠٩/٥، اإليضاح ٥٤/٣.  (٢)
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له زوجة فيه، ولــو كانت أمة، ألنه لما زوجها عبده حرم عليه نظرها بشــهوة 
والتمتع منها، وحرم عليه ما بين سرتها وركبتها، أو السرة والركبة وما بينهما 
فليفعل ما يعلمان بــه ويمكث مقدار ما يقع الســتر ويدخل، وال يدخل على 
أمته إن كان لها زوج إال بإذن، وإن كان للعبد زوجة أو لألمة زوج فال يدخل 

عليهما حتى يكون منه ما يعرفان بدخوله فيستتران منه(١).

�� C�SH �� ا�+D!�ات(٢)� Kل إ� ٥٩٠  ا��3

ويدخــل بيًتا فيه ظلــم أو منكر أو محــرم بغير إذن؛ ليغيــره إن علم أو 
تحققت تهمته، وإن أغلق بابه دون الداخل كسر الباب أو القفل، ودخل، وإن 
على كره إن منع منه أي من الدخول، وإال دخل بال كسر، ويضمن الكاسر إذا 

دخل على تهمة ولم يجدها صادقة.

شرح النيل ٤٠٩/٥ ـ ٤١٠، اإليضاح ٥٠/٣.  (١)
أجاز الحنفية والمالكية دخول البيت الذي يتعاطى فيه المنكر بغير استئذان، بقصد تغيير المنكر،   (٢)
كما إذا ســمع في دار صوت المزامير والمعازف، فله أن يدخل عليهــم بغير إذنهم؛ وعللوا ذلك 
بعلتين، األولى: أن الدار لما اتخذت لتعاطي المنكر فقد ســقطت حرمتها، وإذا سقطت حرمتها 

جاز دخولها بغير استئذان، والثانية: أن تغيير المنكر فرض، فلو شرط اإلذن لتعذر التغيير.
أما الشــافعية فقد كانوا أكثر تفصيًال لألمر من الحنفية حيث قالــوا: إن المنكر إن كان مما 
يفوت اســتدراكه، جاز له دخوله لمنع ذلك المنكر بغير اســتئذان، كمــا إذا أخبره من يثق 
بصدقه: أن رجًال خال برجل ليقتله، أو خال بامرأة ليزني بها، فيجوز له في مثل هذه الحال 
أن يتجسس، ويقدم على الكشــف والبحث حذًرا من فوات ما ال يستدرك، من إزهاق روح 

معصوم، وانتهاك عرض المحارم، وارتكاب المحظورات.
أما إذا لم يفت اســتدراكه، كما إذا دخل معها البيت ليساومها على أجرة الزنا، ثم يخرجان 
ليزنيا في بيت آخــر، أو إذا كان مما يمكن إنكاره ورفعه بغيــر دخول، لم يحل له الدخول 
بغير استئذان، كما إذا سمع المحتســب أصوات تالهٍ منكرةٍ من دار تظاهر أهلها بأصواتهم، 
أنكرها خارج الدار، ولم يهجم عليها بالدخول؛ ألن المنكر ظاهر، وليس له أن يكشف عما 

سواه. الموسوعة الفقهية الكويتية ١٤٨/٣.
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وقال بعضهــم: ال يجوز له التقدم إلى الكســر بالتهمة وهــو ظاهر عقد 
الجواهر إذ قال فيه: وكل بيت كان فيه منكر كزنى أو خمر أو نبيذ مســكر أو 
خائن أو مانع الحــق أو ضارب أهله جزاًفا جاز لمن يدخلــه بغير إذن لتغيير 
ذلك، وإن أغلقوه فليكسره عليهم إذا صح ذلك عنده، وقيل: ال يدخل بتهمة 

إال بإذن، ويحتمله كالم العقد(١).

�� /�ل# �� ��� Kل إ� ٥٩١  ا��3

من له أو ليتيمه أو غائبه أو مجنونه، أو كل من قام مقامه بخالفة أو وكالة 
أو وصاية أو احتســاب ليتيــم أو مجنون ومظلوم أو غير ذلــك مال في بيت 
غيره، ومنعه من دخول عليه دخل إليه ولو بكسر الباب إن لم يجد إال الكسر، 
ويدخل بال إذن، وأما إن لم يجد رب البيت أو من يأذن له فال يدخل إال بإذن 

النتفاء المنع إال إن غاب؛ لئال يصل صاحب المال إلى ماله فذلك منع(٢).

V,�A+ا� ���� ��ا��  V��. ل ٥٩٢  د3

إن أدخل غاصب ما غصب بيته هجم عليه ربــه، أو من قام مقام ربه من 
خليفة أو وكيل أو محتســب أو نحوهم فيه بدون اســتئذان، ولو كان فيه غير 
الغاصب من عيال الغاصب أو غيرهم إن خاف أن يهرب به أو يفوته أو يخفيه 
إن اســتأذن، لكن إذا كان فيه غيره فعل أمارة الدخول ودخل، وال يهجم عليه 
في بيت ســارق إن كان يقر بالســرقة، ويرد ما ســرق أو كانت عليه شهادة 

صحيحة وكان مقدوًرا عليه، وإال فهو كالغاصب(٣).

شرح النيل ٤١٠/٥، اإليضاح ٥٤/٣.  (١)
شرح النيل ٤١٠/٥.  (٢)

شرح النيل ٤١١/٥، اإليضاح ٥٤/٣.  (٣)
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�K ا�+���% ���Aل ا� ٥٩٣  د3

ال يهجم غريم على مدين بال إذن في بيته إن توارى، أي: استتر فيه منه، 
ين برضاه ال بغصب أو ســرقة أو تعدية؛  ولو وجد ما يؤدي له؛ ألنه أعطاه الد
ين في ذمته، ومن أي مال شــاء أعطى ذلك  وألن المال كله مال المدين، والد
ين لمن هو له؛ وألن له أن يتوارى إلى يســاره، لكن التواري إنما يكون له  الد
إذا أعســر، ولو كان يهجم عليه إذا توارى لم يفده تواريه فضًال عن أن يأمره 
به، ولــو كان الهجوم عليه حقا لم يأمره بالتواري الــذي يترتب عليه الهجوم 
الذي هو خالف األصل وال يرّوع كالغاصب والســارق، ولــه أن يتوارى من 

غريمه إن لم يجد ما يؤدي له(١).

$S��Gوا� ��ان األم وا�c��a٥٩٤  ا 

واألم والجد والجدة يستأذنون ويســلمون في بيوت أطفالهم وكذا خليفة 
يتيم ومجنون ال يدخل بيتهما إال بإذن وســالم، ســواء أذن الطفل المميز أو 
المجنون إذا ميز أو غيرهما ممن ســكن معهما، أو من دخل كما يجوز، وإن 
لم يعلم حال المجنون حين أراد اســتأذن وســلم، فإن أذن حمله على أنه قد 
ميــز، وإن لم يأذن لــه نزله منزلــة المريض ودخــل بال إذن فــي نفع ذلك 
المجنون، وإن كان الدخــول لنفع له فله الدخول إذ ال يمنــع من نفعه، وإن 

نادى المجنون فخرج إليه دخل(٢).

6# ��� وا�� ��P��`+ان ا�c��a٥٩٥  ا 

يجوز لكل من مشتركي بيت بالملك أو بالكراء أو اإلمساك أو غير ذلك 
دخول بال إذن إن ســكنوه كلهم، ولو ســكن مع أمه؛ ألن قوله ژ لمن قال: 

شرح النيل ٤١١/٥، اإليضاح ٥٥/٣ ـ ٥٦.  (١)
شرح النيل ٤١٣/٥.  (٢)
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«أستأذن على أمي؟ أتحب أن تراها عريانة؟»(١)، إنما هو في أم سكنت ال مع 
ابنها واألحوط أن يجعل عالمة لدخول، ويجوز باإلذن لمن لم يســكن معهم 
فيه منهم، ومن دخل بيًتا ال ســاكن فيه قال استحباًبا: الســالم علينا من ربنا 
وعلى عباد اهللا الصالحين، وكذا من دخل مسجًدا، وقيل: يسلم على من فيه، 
وقد مر أنه قال بعض: ال ســالم على من فيه، وقد قيــل: إن البيوت في قوله 
 ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ® ﴿ تعالــى: 
Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »º ﴾ [النــور: ٦١] 

هي المساجد، والمراد سلموا على إخوانكم فيها، جعل اإلخوان كاألنفس(٢).

✾  ✾  ✾

رواه مالك في الموطأ، كتاب: الجامع، باب: االستئذان، ح: ١٧٩٦.  (١)
شرح النيل ٤١٣/٥ ـ ٤١٤، اإليضاح ٥٠/٣، ٥٦.  (٢)
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