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احلمد هللا رب العاملني, والصالة والسالم عىل نبينا حممد, وعىل آله وصحبه 
 أمجعني:

فإن اإلنسان يف هذه احلياة معرض لآلفات, وال خيلو من النقص والتقصري, 
سواء كان هذا النقص أو التقصري عن عمد, أو عن سهو وخطأ ونسيان, وربنا 
الرحيم الكريم, قد رشع لنا من األعامل واألقوال ما يكون كفارة لذنوبنا, ودفًعا 

 ل هذه الرشيعة أهنا نسيج متكامل,لإلثم والوزر عن األخطاء التي نقع فيها, ومن كام
تلبي حاجات الناس, وتسد النقص الواقع هبم, بحيث جتعل من طرق تكميل 
النقص, ورفع اإلثم, وجرب اخللل واخلطأ, ما يكون فيه عون للمحتاجني من 
 مساكني وفقراء, فرشعت الصدقة تكفًريا هلذه الذنوب, وجًربا هلذا النقص واخللل.

 شيخ الفاضل الدكتور حممد بن إبراهيم النعيم ولقد أحسن أخونا ال
ذنوب قولية (ورفع درجته يف عليني, وأحله الفردوس يف اختيار هذا املوضوع 

, فكانت هذه الرسالة اللطيفة يف هذا املوضوع املهم; )وفعلية تكفرها الصدقة
 منَّ  إرشاًدا للغافل, وتنبيًها للساهي, وحًثا عىل املسارعة إىل فعل اخلريات, وقد

 بقراءة هذه الرسالة, واستفدت مما فيها. اهللا عيلّ 
قد سمى بعض األفعال واألقوال هنا ذنوًبا مع أهنا  ومع أن الشيخ 

قد ال تكون كذلك, بل من األفعال واألقوال ما تكون هلا كفارات مالية, وليست 
يوجد فيه صفة القصد إليه;  م ل هي ذنوب, كام يف القتل اخلطأ, فهو ليس ذنًبا; ألنه

فإن املقصود بالذنوب ما يصدق عىل أنه مستوجب لإلثم, وتكون الكفارة رافعة 
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هلذا اإلثم الواقع بالفعل, وما يصدق عىل أنه ليس مستوجًبا لإلثم, لكن قد يقع 
اإلثم بسبب عدم التكفري, فتكون الكفارة دافعة إلثم متوقع, فمن هذا الباب 

 نًبا, فهو توسع يف التسمية, بالنظر إىل الواقع واملتوقع.يسمى هذا النوع ذ
ائق ـاصة بالرقائق, والتنبيه عىل دقـممن كانت له عناية خ خ ـوالشي

األعامل, ولطائف املعارف, فكتب كتًبا مجيلة يف هذا الباب, حظيت بانتشار واسع, 
 واستفاد منها اجلم الغفري.

بصحبته, ورأيت فيه من حب وقد صحبت الشيخ مدة من الزمن فأنست 
وافقة كتاب اهللا ـلم, ونرشه وتعليمه, وتوخي مـري, واحلرص عىل طلب العـاخل

, واتباع سرية الصحابة والتابعني, واألئمة من ة رسوله نّ وُس 
ريًصا عىل االتباع, مبتعًدا ـبعدهم, رأيت من ذلك ما أعجز عن وصفه, فكان ح

أرس السمع, ـاشع حزين, يـبصوت خرآن ـيقرأ الق داع, وكان ـعن االبت
ويستويل عىل القلب, فرمحه اهللا, وغفر له, وجعل قربه روضة من رياض اجلنان, 

 وبارك يف ذريته وعلمه.
  وكتب

אאא 
ت    ١١/٥/١٤٣٧فجر �لس
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  مقدمــة
 

, العباد كل رمحته شملت , الذيالتواب , الرحيمالوهاب العزيز هللا احلمد
 عبده حممدا أن , وأشهداألرباب رب له رشيك ال وحده اهللا إال إله ال أن وأشهد
 اكثريً  تسليًام  وسلم واألصحاب اآلل وعىل عليه اهللا , صىلاألواب , النبيورسوله

 .بعد , أماالتناد يوم إىل
 أخطأ َمنْ  وعال جل الرب أمر , وقدوالزلل اخلطأ عىل ُجبل اإلنسان فإن
 .التوبة إىل باملسارعة

 للوصول اخلطأ ذلك تكفري طرق يف اإلسالمية الرشيعة أساليب وتنوعت
 التي والفعلية القولية الذنوب عىل الضوء يسلط الكتاب , وهذاالصادقة التوبة إىل
 , أوتقـع , أوكإطعام ال م ال إخراج يف تتمثل والتي الصدقات من صدقة فرهاـتك

 عىل الذنوب هذه من التوبة قرص دمـع عىل والتنبيه البيان هو دفـ, واهلنحومها
 .فقط والندم االستغفار
 بموضوع املتعلقة العلامء وحسنها صححها التي األحاديث بانتقاء قمت وقد
 العلامء اختالف يف أطل م ل وكفارهتا الذنوب هذه عن حتدثت , وعندماالكتاب

 اهللا , ولعلالكتاب ُيمل أن ; خشيةاستحباهبا أو الكفارة تلك وجوب حيث من
رَ  أن تعاىل  .مستقل كتاب يف املوضوع هذا لبسط الباحثني أحد ُيسخِّ
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: اثنني ومبحثني الذنوب كفارات أصناف عن مقدمة إىل الكتاب قسمت
 عن يتحدث والثاين, الصدقة فرهاـتك التي القولية ذنوبـال عن دثـيتح األول

 .بخالصة الكتاب ختمت , ثمالصدقة تكفرها التي الفعلية الذنوب
 , وخيتمتوبتنا , ويقبلبعيوبنا , ويبرصناذنوبنا رش يقينا أن اىلـتع اهللا ألـأس

 .العاملني رب هللا , واحلمدعليه والقادر ذلك ويل , إنهأعاملنا بالصاحلات
 

W 
  ھ٥/٥/١٤٣١

 ألاحساء
  k  
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 فتح أن وجل عز اهللا رمحة , فمنIQHالتوابون اخلَطَّاِئنيَ  َوَخْريُ  َخطَّاءٌ  آَدمَ  اْبنِ  ُكلُّ 
 خطايانا لتكفري السبل كافة عىل , ودلناالسامء أبواب أوسع من , وجعلهالتوبة باب لنا
 :أصناف ستة الذنوب , ومكفراتمماتنا قبل

 االستغفار أو الصدقة تنفع , والبه ُأمر ما فعل كفارهتا ذنوب :األول الصنف
 :كمثل الصنف هذا عىل أمثلة أربعة أذكر ,فيها التقصري عند عنها عوضا

 أداء , وإنامفحسب االستغفار ليس , فكفارهتانسياهنا أو الصالة ترك )١(
 َنِيسَ  َمنْ «: قال  النبي أن  مالك بن أنس روى , ملِاالصالة تلك

ا َعنَْها َنامَ  َأوْ  َصالةً  اَرُهتَ َيَها َأنْ  َفَكفَّ  النبي أن للبخاري رواية ويف »َذَكَرَها إَِذا ُيَصلِّ
 اَرةَ  , الَذَكَرَها إَِذا َفْلُيَصلِّ  َصالةً  َنِيسَ  َمنْ «: قال ا َكفَّ  O﴿ َذلَِك  إِالَّ  َهلَ

P Q﴾«IRH. 
 ترك , وقداخلرف أصابه أو مريض ليهـع مات أو مرض إذا اسـالن فمن* 
 ; ألنخطأ , وهذاالصدقة بعض بإخراج تكون كفارهتا أن , ظنالصلوات بعض
 مات , ومنصدقة عنها خترج أن وليس الصلوات تلك تصىل أن الصالة ترك كفارة
, كفارة له ليس ذنبـال ذلك , ألنوليه نهـع ُيصيل ; الالصلوات ضـبع ترك وقد

                                                            
), وحسنه ٧٦١٧), واحلاكم (٢٤٩٩( حديث نبوي رواه الرتمذي عن أنس بن مالك  )١(

 ).٣١٣٩األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب (
), ٦٨٤), ومسلم واللفظ له (٥٩٧), والبخاري (٢/٣٠٠( −الفتح الرباين−رواه اإلمام أمحد )٢(

 ).٦٩٥), وابن ماجه (٦١٣), والنسائي (١٧٨), والرتمذي (٤٤٢وأبو داود (
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 والعمرة , واحلجعنه والتصدق له الدعاء وليه من يستحب , وإناماإلنابة تدخله وال
 أن  العاص بن عمرو بن اهللا عبد روى , ملِاعنه خيفف أن تعاىل اهللا لعل عنه
ْقُتمْ  َأوْ  َعنْهُ  َفَأْعَتْقُتمْ  ُمْسلًِام  َكانَ  َلوْ  إِنَّهُ «: قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي  َعنْهُ  َحَجْجُتمْ  َأوْ  َعنْهُ  َتَصدَّ
 .IQH»َذلَِك  َبَلَغهُ 

 اهللا منَّ  , ثمعديدة لسنوات الزكاة عن امتنع فمن, الزكاة عن االمتناع )٢(
 االستغفار يكفي , والالزكوات تلك خيرج أن , فكفارتهواالستقامة بالتوبة عليه
 .للفقراء حق ألهنا فات عام

 تلك تؤخذ ; بأنماله زكاة أداء عن امتنع من لكل زاجر حديث هناك بل
 حيدة بن معاوية روى , حيثوألمثاله له ; تأديبامعها ماله ونصف بالقوة الزكاة
  َلُبونٍ  اْبنَةُ  َأْرَبِعنيَ  ُكلِّ  ِيف  َسائَِمةٍ  إِبِلٍ  ُكلِّ  ِيف «: َيُقوُل  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  َسِمْعُت  َقاَل ,

ُق  ال ا َعنْ  إِبٌِل  ُيَفرَّ ا َأَبى , َومنْ َأْجُرَها َفَلهُ  ُمْؤَجتًِرا َأْعَطاَها , َمنْ ِحَساِهبَ  آِخُذوَها َفإِنَّ
نَا َعَزَماِت  ِمنْ  , َعْزَمةٌ إِبِلِهِ  َوَشْطرَ  دٍ  آللِ  َحيِلُّ  , الَربِّ ءٌ  ِمنَْها ملسو هيلع هللا ىلص ُحمَمَّ  , وابنةIRH»َيشْ
 .اإلبل من الثالثة السنة يف دخل ما هي لبون

 أعطى من«: قال  النبي أن  جبل بن معاذ عن رواية ويف
ا َمنََعَها , ومنرهاـأج فله ُمْؤَجتًِرا ماله زكاة  ِمنْ  , َعْزَمةً الِهِ ـمَ  َوَشْطرَ  ُذوَهاـآِخ  َفإِنَّ
, نسخ قد ذاـه أن العلم لـأه , ويرىISH»يشء منها حممد آلل , ليسربنا اِت ـَعَزمَ 

                                                            
 ).٥٢٩١), وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع (٢٨٨٣رواه أبو داود ( )١(
), والنسائي واللفظ له ١٥٧٥وأبو داود ( ),٨/٢١٧( − الفتح الرباين− رواه اإلمام أمحد  )٢(

), وحسنه األلباين يف صحيح الرتغيب ١٤٤٨), واحلاكم (١٦٧٧), والدارمي (٢٤٤٤(
 ).٤٢٦٥والرتهيب (

), ووافقه األلباين ٤/٥٧٣رواه رزين, وحسنه عبد القادر األرناؤوط يف حتقيقه جلامع األصول ( )٣(
 ).٩٥يف نقد النصوص (صفحة 
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 .IQHالزكاة نصاب عىل زاد ما يؤخذ ال وأنه
 سئل , فقدعديدة لسنوات أدائها يف هتاونه من تاب عمن الزكاة تسقط وال
 مخس ملدة متعمدا الزكاة إخراج يف هتاون عمن − رمحه اهللا تعاىل−  عثيمني ابن الشيخ
 الزكاة إخراج تسقط م ل , وإذاالزكاة إخراج تسقط التوبة , فهلتاب وأنه سنوات

 , فأجاباآلن مقداره يعرف ال وهو آالف عرشة من أكثر املال ? وهذااحلل هو فام
 منتهكا كان اإلنسان منعها , فإذاللفقراء وحق  هللا عبادة : الزكاةقائال
 مخس بعد تاب , فإذاالزكاة أهل من غريهم أو الفقراء , وحقاهللا : حقحلقني
: قال اهللا , ألن اهللا حق عنه سقط السؤال يف جاء كام سنوات

﴿| } ~ _ ` a b c d﴾ الثاين احلق , ويبقى]٢٥:[الشورى 
, هلؤالء الزكاة تسليم عليه , فيجبوغريهم الفقراء من للزكاة املستحقني حق وهو
 الزكاة تقدير , أماواسع اهللا فضل , ألنتوبته صحة مع الزكاة ثواب ينال وربام

 , فعرشةوسعها إال انفًس  اهللا يكلف , واليستطيع ما بقدر الزكاة مقدار هو ما فليتحر
 مئتني الزكاة مقدار كان , فإذاومخسون ? مئتانكم السنة يف زكاهتا مثال آالف

 يف كان إذا , إالسنة كل عن املاضية السنوات عن ومخسني مئتني فليخرج ومخسني
 بعض يف نقص , وإنالزيادة هذه مقدار فليخرج العرشة عن زاد قد السنوات بعض

 .IRHها النقص زكاة عنه سقطت السنوات
  باز ابن الشيخ سئل , فقدمنه جهال تركها عمن الزكاة تسقط ال كام

                                                            
), وفتح الباري برشح صحيح البخاري البن حجر ٢٤٤٤رشح سنن النسائي للسندي (ح  )١(

  ).١٥٧٥), وعون املعبود رشح سنن أيب داود أليب الطيب حممد آبادي (ح ٢١٤٨العسقالين (ح 
هللا امع فضيلة الشيخ حممد بن صالح العثيمني, إعداد د. عبد ٧٠−١لقاءات الباب املفتوح من  )٢(

  ).٢١٣صفحة  ٤٩٤إرشاف مصطفى أمني عطا اهللا, دار البصرية, (سؤال رقم الطيار, مجع و
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 الزكاة : عليكقائًال  , فأجابمنه جهال سنوات مخس ملدة الزكاة إخراج ترك عمن
 معلوم أمر الزكاة فرض ; ألنعنك يسقطها ال , وجهلكالسابقة األعوام مجيع عن
 الثالث الركن هي , والزكاةاملسلمني عىل خيفى ال , واحلكمبالرضورة الدين من
 وامـاألع مجيع عن الزكاة بإخراج ادرةـاملب عليك , والواجباإلسالم أركان من

. مسلم كل وعن وعنك عنا اهللا , عفاالتأخري من سبحانه اهللا إىل التوبة مع ,السابقة
 .IQHها املوفق واهللا

 النساء , كحيلفيه الزكاة وجوب يف املختلف املال زكاة ذلك من ويستثنى
 , فإنهفيه الزكاة وجوب بعدم يقول ملن اتباعا , أوجهال زكاته ترك , فمناملستعمل

 بوجوب علمه حني من خيرج , بلسنوات من مىض عام زكاته خيرج أن يلزمه ال
 حني من الزكاة إخراج يلزم أنه عىل وننبه«:  باز ابن قال . حيثفيه الزكاة
, بالوجوب العلم قبل أعوام من ذلك قبل مىض ما , وأمااحليل يف بوجوهبا علمتم
 العلامء ; وخلالفالعلم بعد تلزم إنام الرشعية األحكام ; ألنزكاة فيه عليكم فليس

 .IRHها املسألة هذه يف
 ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن  عباس ابن روى , ملِاالطاعة بنذر الوفاء ترك من )٣(

اَرُتهُ  هللاَِِّ َكانَ  : َفَام َنْذَرانِ  النَّْذرَ  إِنَّ «: قال ْيَطانِ  َكانَ  , َوَمابِهِ  َوَفاءُ ال َفَكفَّ  َوَفاءَ  َفال لِلشَّ
اَرةُ  , َوَعَلْيهِ َلهُ   .ISH» َيِمنيٍ  َكفَّ

                                                            
 ).١٤/٢٣٩جمموع فتاوى الشيخ ابن باز ( )١(
), ومسائل وفتاوى يف زكاة احليل ٢/٨٤ابن جربين ( − ابن عثيمني  − فتاوى إسالمية: ابن باز  )٢(

 ).١٩لعبد اهللا جار اهللا (صفحة 
), وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ٣٨٤٥), والنسائي (٢٠٠٧٨رواه البيهقي واللفظ له ( )٣(

)١٩٨٢.( 
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: قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن  ُحَصْنيٍ  بن عمران عن النسائي عند رواية ويف
 َنْذرٍ  ِمنْ  َكانَ  , َوَماَوَفاءُ ال َوفِيهِ  هللاَِِّ , َفَذلَِك اهللاِ َطاَعةِ  ِيف  َنْذرٍ  ِمنْ  َكانَ  : َفَام َنْذَرانِ  النَّْذرُ «

ْيَطانِ  , َفَذلَِك اهللاِ  َمْعِصَيةِ  ِيف  ُرهُ فِيهِ  َوَفاءَ  َوال لِلشَّ رُ  َما , َوُيَكفِّ  .»َيِمنيَ ال ُيَكفِّ
, حجه فسد األول للـالتح قبل داـمتعم ام عال احلج يف أهله جامع من )٤(
 يف تذبح دنةـب , وهيديةـف مع القابل العام يف قضاؤه , ثمامهـإمت عليه ووجب
 .IQHالقضاء

 ,حمددة بعبارات منها , واالستغفارعنها اإلقالع كفارهتا ذنوب :الثاين الصنف
 :كمثل

ْتهُ  َمنْ «: قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن  عمرو بن اهللا عبد روى , ملِاالطرية )١(  َردَّ
ةُ  كَ  , َفَقْد َحاَجتِهِ  َعنْ  الطَِّريَ اَرةُ  , َفَام اهللاِ َرُسوَل  : َيا, َقاُلوا»َأْرشَ : ? َقاَل َذلَِك  َكفَّ

كَ  إِالَّ  َطْريَ  ال : اللُهمَّ َتُقوُل « كَ  إِالَّ  َخْريَ  , َوالَطْريُ  له رواية , ويف»َأْنَت  إِالَّ  إَِلهَ  , َوالَخْريُ
 ْتهُ  َمنْ «: قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن ةٌ  َردَّ ءٍ  ِمنْ  طَِريَ كَ  َقاَرَف  َفَقْد  َيشْ ْ  : وما, قالوا»الرشِّ

اَرةُ  كَ  إِالَّ  َطْريَ  ال اللُهمَّ  :أحدهم يقول«: ? قالاهللا رسول يا َذلَِك  َكفَّ  َخْريَ  , َوالَطْريُ
كَ  إِالَّ   .IRH»َأْنَت  إِالَّ  إَِلهَ  , َوالَخْريُ

: قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللا ولـرس أن  هريرة أبو روى , ملِااهللا بغري لفـاحل )٢(
ىالوَ  : بِالالَِّت َحلِِفهِ  ِيف  َفَقاَل  ِمنُْكمْ  َحَلَف  َمنْ «  .ISH»اهللا إِالَّ  إَِلهَ  : ال, َفْلَيُقْل ُعزَّ

                                                            
), والرشح ٥/٣٧٢أنظر املغني البن قدامة, حتقيق د. عبد اهللا الرتكي ود. عبد الفتاح احللو, ( )١(

 ).٧/١٥٨املمتع عىل زاد املستقنع البن عثيمني (
), ٢٩٢عمل اليوم والليلة (), وابن السني يف ١٧/١٩٧( −الفتح الرباين− رواه اإلمام أمحد  )٢(

), وابن وهب يف اجلامع, وصححه األلباين يف كتاب إصالح ١٤٦٢٢والطرباين يف الكبري (
 ).١٠٦٥), ويف السلسلة الصحيحة (١١٧املساجد (

  ), ١٦٤٧), ومسلم (٦١٠٧), والبخاري (١٤/١٦٧( − الفتح الرباين−رواه اإلمام أمحد  )٣(
 ).٣٧٧٥), والنسائي (١٥٤٥), والرتمذي (٣٢٤٧وأبو داود (



  

 

١٤ א 

 اهللاِ َرُسوُل  : َقاَل َقاَل   ُهَرْيَرةَ  أبو روى ? ملِا»اهللا خلَق  من«: قول )٣(
? اهللاَ َخَلَق  , َفَمنْ اَخلْلَق  اهللاُ َخَلَق  : َهَذاُيَقاَل  َحتَّى َيَتَساَءُلونَ  النَّاُس  َيَزاُل  ال«: ملسو هيلع هللا ىلص

 .IQH»اهللاِ بِ  : آَمنُْت َفْلَيُقْل  َشْيًئا َذلَِك  ِمنْ  َوَجَد  َفَمنْ 
 : قالَقاَل   ُهَرْيَرةَ  َأُبو روى , ملِاالشيطان من باهللا يستعيذ أن رواية ويف

ْيَطانُ  َيْأِيت «: ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ َرُسوُل   ? َحتَّىَكَذا َخَلَق  ? َمنْ َكَذا َخَلَق  : َمنْ َفَيُقوُل  َأَحَدُكمْ  الشَّ
 .IRH»َوْلَينَْتهِ  اهللاِبِ  َفْلَيْسَتِعْذ  َبَلَغهُ  ? َفإَِذاَربََّك  َخَلَق  : َمنْ َيُقوَل 

 ,الشيطان من ويستعيذ اليسار عىل يتفل , ثمالصمد سورة يقرأ أن رواية ويف
: َقاَل  َنْحَوهُ  َفَذَكرَ  َيُقوُل  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ َرُسوَل  : َسِمْعُت َقاَل   ُهَرْيَرةَ  أبو روى ملِا
َمُد  اهللاُ  َأَحٌد  اهللاُ: َفُقوُلوا َذلَِك  َقاُلوا َفإَِذا« ْ الصَّ ْ َيلِْد  , َمل ْ ُيوَلْد  , َوَمل  ُكُفًوا َلهُ  َيُكنْ  , َوَمل

ْيَطانِ  ِمنْ  , َوْلَيْسَتِعْذ َثالًثا َيَساِرهِ  َعنْ  لَِيْتُفْل  , ُثمَّ َأَحٌد   .ISH»الشَّ
                                                            

 ).٤٧٢١), وأبو داود (١٣٤), ومسلم واللفظ له (١/١٥٨( −الفتح الرباين− رواه اإلمام أمحد  )١(
), وأبو داود ١٣٤), ومسلم (٣٢٧٦), والبخاري (١/٤٦( −الفتح الرباين−رواه اإلمام أمحد  )٢(

 ).٤٧٢١واللفظ له (
 ).٨١٨٢حيح اجلامع (), وحسنه األلباين يف ص٤٧٢٢رواه أبو داود ( )٣(

 َح النَّاُس َيَتَساَءُلوَن َحتَّى « ملسو هيلع هللا ىلص قال ابن حجر رمحه اهللا تعاىل يف رشحه عىل حديث النبي َلْن َيْربَ
ٍء َفَمْن َخَلَق اهللاَخالُِق اهللاُ  َيُقوُلوا َهَذا ء َأْن َيُكون َلهُ [: ََقاَل اِْبن التِّني: »ُكلِّ َيشْ ْ ِع اليشَّ  َلْو َجاَز ملُِْخَرتِ

ء َوال َيِصّح  مُه َيشْ ع َلَتَسْلَسَل َفال ُبّد ِمْن االْنتَِهاء إَِىل ُموِجد َقِديم , َواْلَقِديم َمْن ال َيَتَقدَّ ُخمَْرتِ
َثَبَت َأنَّ َمْعِرَفة اهللاَّ [ :, َوَقاَل اْلَكْرَماِينُّ ]َتَباَرَك َوَتَعاَىل اهللاُ  َعَدمه , َوُهَو َفاِعل ال َمْفُعول , َوُهوَ 

َمتَهابِا َا ُمَقدِّ ٌ ألَهنَّ َؤاِل َعنَْها ُمَتَعنيِّ لِيِل َفْرض َعْني َأْو ِكَفاَية , َوالطَِّريق إَِلْيَها بِالسُّ امَّ ُعِرَف ـَلِكْن لَ  ]لدَّ
َؤال َعْن َذلَِك ـبِالضَّ  ْدق َكاَن السُّ َتَعنًُّتا  ُروَرِة َأنَّ اْخلَالِق َغْري َخمُْلوق َأْو بِاْلَكْسِب الَِّذي ُيَقاِرب الصِّ

ل إَِىل َمْعِرَفة َذلَِك  َؤاِل الَِّذي َيُكون َعَىل َسبِيل التََّعنُّت َوإِالَّ َفالتََّوصُّ ّم َيَتَعلَّق بِالسُّ  َوإَِزاَلة َفَيُكون الذَّ
يح اِإليَامن , إِْذ ال ُبّد ِمْن االْنِقَطاع إَِىل َمْن ال َيُكون َلهُ  ْبَهة َعنُْه َرصِ . َوَقْد ا لِلتََّسْلُسلِ َخالِق َدْفعً  الشُّ

َم َنْحو َهَذا ِيف ِصَفة إِْبِليس ِمْن  َوَما َذَكَرُه ِمْن ُثُبوت اْلُوُجوب َيْأِيت اْلَبْحث فِيِه إِْن  »َبْدء اْخلَْلق«َتَقدَّ
ل  ة  َوُيَقال إِنَّ َنْحو َهِذِه اْملَْسَأَلة َوَقَعْت  »ِكَتاب التَّْوِحيد«َشاَء اهللاَّ َتَعاَىل ِيف َأوَّ ِشيد ِيف ِقصَّ  =  ِيف َزَمن الرَّ



 

 

אא١٥ 

: قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن  الصديق بكر أبو روى , ملِااخلفي الرشك )٤(
كُ « ْ  عنك أذهب فعلته إذا يشء َعَىل  وَسَأُدلَُّك , النَّْملِ  َدبِيِب  ِمنْ  َأْخَفى فيكم الرشِّ

كِ  ِصَغارَ  ْ كَ  َأنْ  بَِك  َأُعوذُ  إِينِّ  مَّ اللهُ : , َتُقوُل َوُكبَّاَرهُ  الرشِّ ,  َأْعَلمُ  َوَأَنا بَِك  ُأْرشِ
 .IQH»َأْعَلمُ  ال ملَِا َوَأْسَتْغِفُركَ 
 َذاَت  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ َرُسوُل  : َخَطَبنَاقال  األشعري موسى َأِيب  َعنْ  رواية ويف

َا«: َفَقاَل  َيْومٍ  ُقوا النَّاُس  َأهيُّ كَ  َهَذا اتَّ ْ  َمنْ  َلهُ  , َفَقاَل »النَّْملِ  َدبِيِب  ِمنْ  َأْخَفى , َفإِنَّهُ الرشِّ
: ? َقاَل اهللاِ َرُسوَل  َيا النَّْملِ  َدبِيِب  ِمنْ  َأْخَفى َوُهوَ  َنتَِّقيهِ  ; َوَكْيَف َيُقوَل  َأنْ  اهللاُ َشاءَ 

كَ  َأنْ  ِمنْ  بَِك  َنُعوذُ  إِنَّا مَّ اللهُ : ُقوُلوا«  .IRH»َنْعَلمُ  ال ملَِا , َوَنْسَتْغِفُركَ َنْعَلُمهُ  َشْيًئا بَِك  ُنْرشِ
: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  َرُسوَل  َأنَّ   َعائَِشةَ  روته , ملااألكل عند التسمية ترك )٥(

لِهِ  ِيف  َتَعاَىل  اهللاِ اْسمَ  َيْذُكرَ  َأنْ  َنِيسَ  , َفإِنْ َتَعاَىل  اهللاِ اْسمَ  َفْلَيْذُكرْ  َأَحُدُكمْ  َأَكَل  إَِذا«  َأوَّ
َلهُ  اهللاِ : بِْسمِ َفْلَيُقْل   .ITH»وآخره أوله يف اهللا : بسمفليقل« رواية , ويفISH»َوآِخَرهُ  َأوَّ

                                                             
ُه َكَتَب إَِلْيِه َهْل َيْقِدر اْخلَالِق َأْن َخيُْلق ِمْثله َفَسَأَل َأْهل الْ   = نْد, َوَأنَّ ِعْلم , َفَبَدَر َشابٌّ َلُه َمَع َصاِحب اْهلِ

َؤال ُحمَال ألَنَّ اْملَْخُلوق ُحمَْدث َواْملُْحَدُث ال َفَقاَل  َيُكون ِمْثل اْلَقِديم , َفاْسَتَحاَل َأْن ُيَقال َيْقِدر : َهَذا السُّ
(فتح  ها ًال َأْن َخيُْلق ِمْثله َأْو ال َيْقِدر , َكَام َيْسَتِحيل َأْن ُيَقال ِيف اْلَقاِدر اْلَعاِمل َيْقِدر َأْن َيِصري َعاِجًزا َجاهِ 

 ).٧٢٩٦الباري برشح صحيح البخاري البن حجر العسقالين (ح 
), وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ٧١٦ه احلكيم الرتمذي, والبخاري يف األدب املفرد (روا )١(

)٣٧٣١.( 
 ), وحسنه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب١٤/٣٠٤( − الفتح الرباين− رواه اإلمام أمحد  )٢(

)٣٦.( 
والدارمي ), ٣٧٦٧), وأبو داود واللفظ له (١٧/٩٣( −الفتح الرباين−رواه اإلمام أمحد  )٣(

 ).١٣٢٣), وصححه األلباين يف صحيح اجلامع (٢٠٢٠(
), وصححه ٣٢٦٤), وابن ماجه (١٨٥٨), والرتمذي (٢٥٥٥٨( −املسند−رواه اإلمام أمحد  )٤(

 ).١٥١٣األلباين يف صحيح الرتمذي (



  

 

١٦ א 

 االستغفار , وكفارهتاالذنوب صغائر , وتسمىصغرية ذنوب :الثالث الصنف
 كفارات طريق عن متحى أن يمكن , أوحمددة بعبارات مقيد غري مطلقا استغفارا منها

 املعينة والتسبيحات ارـاألذك وبعض اسـواللب الطعام كأدعية وليةـالق الذنوب
 كالوضوء الفعلية الذنوب كفارات طريق عن , أو النبي عىل والصالة
 عن والصفح والعفو املصائب عىل والصرب واملصافحة واحلج والصيام والصالة
  .كثري ذلك وغري الظامل

 االستغفار , وكفارهتاالذنوب ائرـكب , وتسمىكبرية ذنوب :الرابع الصنف
 الصالة تقوى ال , إذإليها ودةـالع عدم عىل , والعزمعنها , واإلقالعديداـحت منها

 كان  اهللا رسول أن  هريرة أبو روى , ملِاتكفريها عىل والصيام
َلَواُت «: يقول َراٌت َرَمَضانَ  إَِىل  , َوَرَمَضانُ اُجلْمَعةِ  إَِىل  , َواُجلْمَعةُ اَخلْمُس  الصَّ  , ُمَكفِّ
  .IQH»َكَبائِرَ ال اْجَتنََب  , إَِذاَبْينَُهنَّ  َما

 ورشب , والزناوالكرب والكذب والنميمة الغيبة , كمثلكثرية الذنوب وكبائر
 القرطبي قول التعاريف أحسن : ومنالكبرية تعريف يف  حجر ابن , قالاخلمر
 , أوعظيم أو كبرية أنه إمجاع أو سنة أو كتاب بنص عليه ُأْطلَِق  ذنب : كلاملفهم يف

 هذا , وعىلكبرية فهو عليه النكري شدد , أودّ احلَ  عليه ُعلَِّق  , أوالعقاب بشدة فيه ُأخرب
 الصحيحة األحاديث أو القرآن من الفسق أو اللعن أو الوعيد فيه ورد ما تتبع فينبغي
 واحلسان الصحاح واألحاديث القرآن يف التنصيص فيه ورد ما إىل َوُيَضمّ  واحلسنة

َها َحتَريُّ  منه ُعِرَف  ذلك جمموع بلغ , فمهامكبرية أنه عىل  .IRHها َعدِّ
                                                            

 ).٢١٤) والرتمذي (٢٣٣), ومسلم واللفظ له (٢/١٩٨( −الفتح الرباين − رواه اإلمام أمحد  )١(
 ).٦٨٥٧ح  ١٢/١٩١حجر العسقالين ( فتح الباري برشح صحيح البخاري البن )٢(



 

 

אא١٧ 

 الصيام أو الصدقة تقوى ال , بمعنىهلا كفارة ال ذنوب :IJHاخلامس الصنف
 عظم عىل يدل , ممامقامها تقوم , والتكفريها عىل كفارات من وغريها العتق أو

 الفوري اإلقالع هو املطلوب , وأنفيها اخلطأ وعظم وجل عز اهللا عند شأهنا
 .يمني كفارة فيها تقبل ال , وأنهمنها الصادقة والتوبة

ْنِب  ِمنَ  َنُعدُّ  ُكنَّا«:  مسعود بن اهللا عبد قال اَرةٌ  َلهُ  َلْيَس  الَِّذي الذَّ ; َكفَّ
ُجُل ? َقاَل َغُموُس ال َيِمنيُ ال : َوَما, ِقيَل َغُموَس ال َيِمنيَ ال  َماَل  بَِيِمينِهِ  َيْقَتطِعُ  : الرَّ

ُجلِ   .IQH»الرَّ
نَّ  َلْيَس  َمخٌْس «: قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن  هريرة أبو وروى اَرةٌ  َهلُ كُ َكفَّ ْ  : الرشِّ

ْحِف  َيْومَ  , َوفَِرارٌ ُمْؤِمنٍ  , َوَهبُْت َحقٍّ  بَِغْريِ  النَّْفسِ  , َوَقْتُل اهللاِبِ   َصابَِرةٌ  , َوَيِمنيٌ الزَّ
ا َيْقَتطِعُ   أو فيه ليس ما فيه تقول أن هو املؤمن , وهبتIRH»َحقٍّ  بَِغْريِ  َحق  بَِغْريِ  َماًال  ِهبَ

 .يفعله م ل ما
اَرةٌ  َهلُنَّ  َلْيَس « معنى ولعل  ,الذنوب كبائر من ; ألهناوالتغليظ للزجر أهنا »َكفَّ

 ,الذنوب كبائر تكفر االستغفارات بعض أن ورد ; ألنهمنها توبة ال أنه معناها وليس
 َسِمعَ  َأنَّهُ   النبي موىل زيد يسار أبو روى , ملِاالزحف يوم كالتويل
 َوَأُتوُب  َقيُّومَ ال اَحليَّ  ُهوَ  إِالَّ  إَِلهَ  ال الَِّذي اهللاَ : َأْسَتْغِفرُ َقاَل  َمنْ «: َيُقوُل  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ َرُسوَل 

ْحِف  ِمنْ  َفرَّ  َقْد  َكانَ  َوإِنْ , َلهُ  , ُغِفرَ إَِلْيهِ  : َقاَل  َمنْ « الرتمذي رواية , ويفISH»الزَّ
                                                            

 .هذا الصنف يشبه الصنف الرابع. ( د. عبد السالم احلصني) )*(

 ).١٨٣٣), وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب (٧٨٠٩رواه احلاكم ( )١(
), وقال ١١٦١مسند الشاميني (), والطرباين يف ١٤/٦٨( −الفتح الرباين− رواه اإلمام أمحد  )٢(

 ).٢٨٤٦األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب: حسن لغريه (
), ١٨٨٤), واحلاكم عن ابن مسعود (٣٥٧٧), والرتمذي (١٥١٧رواه أبو داود واللفظ له ( )٣(

 ).١٦٢٢وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب (



  

 

١٨ א 

 َكانَ  َوإِنْ  َلهُ  , ُغِفرَ إَِلْيهِ  َوَأُتوُب  َقيُّومَ ال اَحليَّ  ُهوَ  إِالَّ  إَِلهَ  ال الَِّذي َعظِيمَ ال اهللاَ َأْسَتْغِفرُ 
ْحِف  ِمنْ  َفرَّ   .IQH»الزَّ

اَرة َهلُنَّ  َليَْس « معنى : يف الساعايت وقال  توجب كفارة هلن ليس أي »َكفَّ
 كفارة هلا أن ينايف ال , وهذاعتق أو صدقة أو , كصيامجنسها غري من ملرتكبها املغفرة
 , وخصاإليامن إىل والرجوع والندم : التوبةالكفر ; يعنيالرشك , فكفارةأخرى
 وبذل والندم : التوبةحق بغري عمدا ; يعنيالقتل , وكفارةذاك إذ لغلبته بالذكر الرشك
 قوله : ومعناهاهلاء وسكون املوحدة بفتح فهو املؤمن هبت , أماعليه احلد بإقامة نفسه
 والتحلل والندم التوبة ذلك , وكفارةعليه الكذب وافرتاء يفعله م ل ما عليه
 اهلرب , وهوالكتاب ترمجة من املقصود وهو الزحف يوم الفرار , وأماصاحبه  من
 والندم التوبة : فكفارتهاملوت يف وكراهة احلياة يف حبا العدو زحف عند القتال من

 عليها وحبس هبا ألزم , أيحابسة الزمة ) أيصابرة (يمني, القتال إىل والرجوع
; حق بغري غريه مال أخذ قاصدا حلفها , فمناحلكم جهة من لصاحبها الزمة وكانت
 كفارة تنفع ال ذكر ما , وبغريمنه والتحلل صاحبه إىل املال ورد والندم التوبة فكفارهتا

 .IRHها اخلصال هلذه
نَّ  َلْيَس « :َقْوله : َوَمْعنَى آبادي حممد الطيب أبو وقال اَرة َهلُ  َأْي , »َكفَّ

ء بَِسَببِِهنَّ  احلَاِصل اِإلْثم َيْمُحو ال  ال األُُمور َهِذهِ  َأنَّ  , َفالظَّاِهرالطَّاَعات ِمنْ  َيشْ
اَرة : ُقْلت , َفإِنْ لِْلَقَودِ  النَّْفس بَِتْسِليمِ  إِالَّ  َقْتلال ِمْثل ِيف  َتْوَبة َوال ِمنَْها التَّْوَبة إِالَّ  َهلَا َكفَّ
اَرة« َعبَّاس اِْبن َحِديث ِيف  ملسو هيلع هللا ىلص َقْوله  ُيَعاِرض َوَهَذا »اهللا إِالَّ  إَِله ال َأنْ  َيِمينه َوَكفَّ

                                                            
 ).٢٨٣١اين يف صحيح الرتمذي (), وصححه األلب٣٥٧٧رواه الرتمذي واللفظ له ( )١(
الفتح الرباين لرتتيب مسند اإلمام أمحد مع خمترص رشحه بلوغ األماين من أرسار الفتح الرباين,  )٢(

 ).١٣/٦٨ألمحد البنا امللقب بالساعايت, (



 

 

אא١٩ 

نَّ  َلْيَس  َمخْس« ُهَرْيَرة َأَبى َحِديث اَرة َهلُ اَرةال َنَفى َقدْ  ألَنَّهُ  »َكفَّ تِي ْمساخلَ  َعنْ  َكفَّ  الَّ
اَرة َلهُ  َأْثَبَت  , َوَهَذاَحّق  اِْقتَِطاع ِيف  َفاِجَرةال الَيِمني ُمجَْلتَها ِمنْ   بَِكِلَمةِ  التََّكلُّم َوِهَي  َكفَّ

َهاَدة  . َذَكَرهُ َخاّص  َواِإلْثَبات َعامّ  النَّْفي بَِأنَّ  َبْينهَام  : ُجيَْمع. ُقْلتَهلَُام  َوَمْعِرَفته الشَّ
ْوَكاِينُّ   .IQHها الشَّ

نَّ  َلْيَس « :ملسو هيلع هللا ىلص َقْوله معنى يف  األلباين وقال اَرة َهلُ  أعلم واهللا , يعني»َكفَّ
 , مثلوهاـمتح صالح عمل من فارةـك هلا ليس التي الكبائر من خمس ال ذهـه أن

 هلا كفارة ال فإنه الغموس اليمني , بخالفمثال اليمني كفارة يف والصيام اإلطعام
 , قالكله ذلك تكفر النصوح التوبة أن ينايف ال , وذلكالعلامء قويل من األرجح عىل
 , أياخلطيئة تكفر أن شأهنا من التي واخلصلة الفعلة عن : عبارة: الكفارةاألثري ابن

 .IRHها ومتحوها تسرتها
 حمددة كانت , سواءالصدقات من صدقة تكفرها ذنوب :السادس الصنف

 يكفي , والمال كـبذل أو عتق أو عامـإط يف تتمثل , والتيددةـحم غري أم رشعا
 الذي املوضوع هو الذنوب من النوع ; وهذاالذنب ذلك من اإلقالع أو االستغفار

 قولية (ذنوب أسميته الذي الكتاب هذا يف وبسطه تعاىل اهللا بإذن إليه التطرق نريد
 .)الصدقة تكفرها وفعلية

אאאW 
 اهللا عند وابـالث هبا ُيبتغى التي : العطية اينـاجلرج قال كام دقةـالص

 .ISHتعاىل
                                                            

 ).٣٣٧٥عون املعبود رشح سنن أيب داود أليب الطيب حممد آبادي (ح  )١(
 ).١٣٣٩ح  ٢/١٢٠صحيح الرتغيب والرتهيب لأللباين ( )٢(
 ).١٧٣التعريفات للجرجاين (صفحة  )٣(



  

 

٢٠ א 

 كعتق املرء ينفقها التي املالية الصدقة , أهناالكتاب هذا يف بالصدقة ويقصد
 , أومعني لذنب ; تكفريااخصوًص  إلطعامهم , أواعمومً  للفقراء ينفقها , أورقبة

 يدخل , والحمرم طريق من اكتسبها أو أصحاهبا جهل وأموال أمانات من ختلصا
 .معني ذنب بارتكاب إخراجها ارتباط , لعدمالزكاة فيها

  k  



 

 

Wאאא٢١א 

 
אאאWא 

 
W 
 أن دون تعاىل اهللا يسخط قوًال  العبد يقول , فقدبه يتلفظ بام ُمرَهتن امرئ كل

: قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن  هريرة أبو روى , ملِاجهنم نار يف بسببه , فيهوييعلم
ا ُيْلِقي , الاهللاِ ِرْضَوانِ  ِمنْ  َكلَِمةِ البِ  َلَيَتَكلَّمُ  َعْبَد ال إِنَّ « ا اهللاُ  , َيْرَفُعهُ َباًال  َهلَ , َدَرَجاٍت  ِهبَ

ا ُيْلِقي , الاهللاِ َسَخطِ  ِمنْ  َكلَِمةِ البِ  َلَيَتَكلَّمُ  َعْبَد ال َوإِنَّ  ا َهيِْوي َباًال  َهلَ , IQH»َجَهنَّمَ  ِيف  ِهبَ
 يكفي ال األقوال تلك بعض , ولكنمنه ويستغفر القول ذلك من املرء يتوب وقد

, للفقراء ترصف التي الصدقة من يشء هاـيتبع أن يلزم , وإناممنها دمـوالن اإلقالع
 هذه , وأهمبذلك أمر الذي ملسو هيلع هللا ىلص اهللا لرسول , واستجابةاللهـج جل للموىل إرضاء
 :اآليت النحو عىل , وهيأقوال عرشة القولية الذنوب

WאW 
 ِيف  َفَقاَل  ِمنُْكمْ  َحَلَف  َمنْ «: قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول أن  هريرة أيب فعن

ىالوَ  : بِالالَِّت َحلِِفهِ   ُأَقاِمْركَ  : َتَعاَل لَِصاِحبهِ  َقاَل  , َوَمنْ اهللاُ إِالَّ  إَِلهَ  : ال, َفْلَيُقْل ُعزَّ
ْق   .ISH»بيشء فليتصدق« رواية , ويفIRH»َفْلَيَتَصدَّ

                                                            
), ٦٤٧٨), والبخاري (١٩/٢٦٩( − الفتح الرباين− ), وأمحد ١٨٤٩رواه اإلمام مالك ( )١(

 ).٢٣١٤), والرتمذي (٢٩٨٨ومسلم (
 ).٨سبق خترجيه يف صفحة ( )٢(
 ).٣٢٤٧), وأبو داود (١٦٤٧), ومسلم (١٧/٢٢٩( −الفتح الرباين− رواه اإلمام أمحد  )٣(



  

 

٢٢ א 

 ألهنا عليه وجوهبا : الظاهر القرطبي عن : نقًال الولَّوي األيتويب قال
 الصدقة هذه , ثم : والالتقال من عىل اهللا إال إله : القول , وكذلكهبا مأمور ارةكفّ 
 صدقة يف كاحلال االسم عليه َيصدق مما له يتيرس بام , فيتصدقمقدرة وال حمدودة غري

 D E F G H I J﴿: قوله يف  الرسول مناجاة
K﴾ هاIQH.  

َدَقةِ  األَْمر َوُمنَاَسَبة«:  العسقالين حجر ابن وقال  ُأَقاِمرك َقاَل  ملَِنْ  بِالصَّ
  .IRHها »احلَّق  ِيف  بِإِْخَراِجهِ  , َفَأَمرَ الَباطِل ِيف  اَملال إِْخَراج َأَرادَ  إنَّهُ  َحْيُث  ِمنْ 

 ْمُهوراجلُ  ملَِْذَهِب  َدالَلة ِديثاحلَ  َهَذا : َفِفيَقاِيض ال َقاَل «:  النووي وقال
 اطِراخلَ  , بِِخالِف َعَلْيهِ  ُيْكَتُب  َذْنًبا َكانَ  َقْلبال ِيف  اِْسَتَقرَّ  إَِذا اَملْعِصَية َعَىل  َعْزمال َأنَّ 

  .ISHها »َقْلبال ِيف  َيْسَتِقرّ  ال الَِّذي
 من حذر عىل , فلتكنيقول بام مؤاخذ املرء ; وأنالكلمة خطورة ندرك هنا من

 الشارع يطلب م ل , فهناالُطرفة سبيل عىل كان ; ولوتعاىل اهللا يغضب بيشء املزح
ل ممن االستغفار احلكيم  ; كفارةتعاىل هللا صدقة تقديم , وإنامفحسب القول بذلك َتقوَّ

  .املداعبة سبيل عىل ولو الكبائر من كبرية يف اخلوض يف جرأة من منه بدر ملا
 خماطرة عىل وهو اإلنسان مال يؤخذ : أن تيمية ابن قال كام والقامر

  .ITHحيصل ال أو عوضه له حيصل هل
                                                            

  ).٣٠/٣١٤رشح سنن النسائي املسمى: ذخرية العقبى يف رشح املجتبى, ملحمد األيتويب الولَّوي ( )١(
  ).٦١٠٧فتح الباري برشح صحيح البخاري البن حجر العسقالين (ح  )٢(
  ).١٦٤٧رشح صحيح مسلم للنووي (ح  )٣(
  ).١٩/٢٨٣جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية ( )٤(



 

 

Wאאא٢٣א 

 أو يغنم أن خطر عىل فيها داخل كل يكون مراهنة : كلهو أخرى وبعبارة
 .IQHيغرم

 السيارات مغاسل بعض به تقوم ما حكم عن  عثيمني ابن ُسئل وعندما
 غسل عىل حصوله سيارة وغسيل زيت غيار من كروت أربع مجع ملن دعاية من

 ?ذلك يف القاعدة , وماالقامر يف يدخل ذلك , وهلجمانا سيارته
 أجل من تزد م ل القيمة دامت , ماحمظور هذا يف : ليسبقوله  أجاب

 فهذا غانام وإما ساملا إما فيه اإلنسان كان إذا العقد : أنهي , والقاعدةاجلائزة هذه
 إذا ; ألنهالقاعدة , هذهجيوز ال هذا فإن غارما وإما غانام إما كان إذا , أمابه بأس ال

 م ل فإنه اساملً  وإما غانًام  إما كان إذا , وأماامليرس من فهو غارما وإما غانام إما كان
 .IRHها خيرس م ل ولكنه يربح أال وإما ربح له حيصل أن , إمابيشء يترضر

אWאW 
 باللعن األوالد عىل , والدعاءالزوج شكر وعدم التذمر النساء يف يكثر

 أبو روى , ملِابالنار صاحبها وتوعد الكبائر من كبرية , وهذهعليهم الصرب وعدم
, اُملَصىلَّ  إَِىل  فِْطرٍ  َأوْ  َأْضَحى ِيف  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  َرُسوُل  : َخَرَج َقاَل   ْدِريِّ اخلُ  سعيد

ْقنَ  النَِّساءِ  َمْعَرشَ  َيا«: َفَقاَل  النَِّساءِ  َعَىل  َفَمرَّ   ,ِ »النَّار َأْهلِ  َأْكَثرَ  ُأِريُتُكنَّ  , َفإِينِّ َتَصدَّ
 .ISH)... احلديثَعِشريَ ال َوَتْكُفْرنَ  اللَّْعنَ  ُتْكثِْرنَ «: ? َقاَل اهللاِ  َرُسوَل  َيا : َوبِمَ َفُقْلنَ 

                                                            
القامر حقيقته وأحكامه, د. سليامن بن أمحد امللحم, رسالة دكتوراه, دار كنوز أشبيليا للنرش  )١(

 ).٧٥(صفحة  ه١٤٢٩والتوزيع, 
 ).٥٥٠املصدر السابق (صفحة  )٢(
), ٨٠), ومسلم (٣٠٤ظ له (), والبخاري واللف٩/١٨٨( −الفتح الرباين−رواه اإلمام أمحد  )٣(

 ).٤٠٠٣), وابن ماجه (١٥٧٥), والنسائي (٢٦١٣والرتمذي (



  

 

٢٤ א 

 وكفرهن اللعن إكثارهن كفارة بأن املتزوجات لكل خاص خطاب فهذا
 يف رصحيا ذلك , جاءاالستغفار كثرة جانب إىل الفقراء عىل بالتصدق يكون العشري
 َيا«: َقاَل  َأنَّهُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ َرُسولِ  َعنْ   ُعَمرَ  ْبنِ  اهللاِ َعْبدِ  عن مسلم اإلمام رواية
ْقنَ  النَِّساءِ  َمْعَرشَ   اْمَرَأةٌ  ,ِ َفَقاَلْت »النَّار َأْهلِ  َأْكَثرَ  َرَأْيُتُكنَّ  َفإِينِّ  االْستِْغَفارَ  َوَأْكثِْرنَ  َتَصدَّ
 َوَتْكُفْرنَ  اللَّْعنَ  ُتْكثِْرنَ «: ? َقاَل النَّارِ  َأْهلِ  َأْكَثرَ  اهللاِ َرُسوَل  َيا َلنَا : َوَماَجْزَلةٌ  ِمنُْهنَّ 

  ).... احلديثَعِشريَ ال
 واالستغفار ; الصدقةاجلليلتني العبادتني هاتني عىل احلرص متزوجة كل فعىل
 منها بدر عام يعفو أن تعاىل اهللا , لعلمنهام بواحدة االكتفاء , وعدممنهام واإلكثار

  .أرسهتا جتاه تقصري من
 روى , فقدفتندم هلا يستجاب , فقدأوالدها عىل الدعاء من املرأة ولتحذر

 َتْدُعوا , َوالَأْنُفِسُكمْ  َعَىل  َتْدُعوا ال«: قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن  اهللاِ َعْبدِ  بن جابر
 اهللاِ  ِمنْ  ُتَوافُِقوا , الَأْمَوالُِكمْ  َعَىل  َتْدُعوا , َوالَخَدِمُكمْ  َعَىل  َتْدُعوا , َوالَأْوالِدُكمْ  َعَىل 

  .IQH»َلُكمْ  َفَيْسَتِجيَب  َعَطاءٌ  فِيَها َنْيلٍ  َساَعةَ  َوَتَعاَىل  َتَباَركَ 
, عظيم إثم يف تقع , لئالحقه له , ولتعرفزوجها شكر زوجة كل ولتبادر

 صىل اهللا عليه وعىل−  اهللا رسول عن  العاص بن عمرو بن اهللا عبد روى فقد
 َوِهيَ  َهاـلَِزْوجِ  َتْشَكرُ  ال اْمَرَأةٍ  إَِىل  َوَتَعاَىل  َتَباَركَ  اهللاُ  ُظرُ ـَينْ  ال«: الـق − آله وسلم

  .IRH»َعنْهُ  َتْسَتْغنِي  ال
                                                            

 ).١٥٣٢), وأبو داود واللفظ له (٣٠١٤رواه اإلمام مسلم ( )١(
), والبيهقي يف السنن الكربى ٢٧٧١), واحلاكم (٩١٣٦رواه النسائي يف السنن الكربى ( )٢(

 ).١٩٤٤ صحيح الرتغيب والرتهيب (), وصححه األلباين يف٢٣٤٩), والبزار (١٤٤٩٧(



 

 

Wאאא٢٥א 

אWאאW 
 من , وبرشالهتمـمعام يف دقـالص عىل التجار  النبي ثَّ ـح لقد

  ُعَمرَ  بن اهللا عبد روى , ملِاالقيامة يوم الشهداء مع ُحيرش أن بذلك تطبع
ُدوُق  األَِمنيُ  التَّاِجرُ «:  اهللاِ  وُل ـَرُس  : َقاَل اَل ـقَ  َهَداءِ  َمعَ  ْسلِمُ املُ  الصَّ  الشُّ

 .IQH»ِقَياَمةِ ال َيْومَ 
 الذم يف الغةـ, واملبالكاذبة دـ, واملواعيلفـح ال من يكثرون التجار وبعض

 بن الرمحن عبد روى , ملِاافجارً  يعتربون هؤالء , ومثلسلعهم ; لرتويجاملدح  أو
ارَ  إِنَّ «: اهللا  َرُسوُل  : َقاَل قال  شبل ارُ ال ُهمْ  التُّجَّ : , َقاَل »ُفجَّ
ُثونَ  , َوَلكِنَُّهمْ َبَىل «: ? َقاَل َبْيعَ الاهللاُ  َأَحلَّ  َقدْ  َأَوَلْيَس  اهللاِ َرُسوَل   : َياِقيَل  , َفَيْكِذُبونَ  ُحيَدِّ

 .IRH»َوَيْأَثُمونَ  َوَحيْلُِفونَ 
; زلتهم فرـيك ما عىل هم , دلَّ ارـالتج هبؤالء  النبي شفقة ومن

 .للفقراء الصدقة بتقديم
, ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  َرُسوُل  , َفَأَتاَناَبِقيعِ البِ  َنبِيعُ  : ُكنَّاَقاَل   َغَرَزةَ  َأِيب  ْبنِ  َقْيسِ  فَعنْ 

ى َوُكنَّا ةَ  ُنَسمَّ َامِرسَ ارِ  َمْعَرشَ  َيا«: , َفَقالالسَّ َنا»التُّجَّ , اْسِمنَا ِمنْ  َخْريٌ  ُهوَ  بِاْسمٍ  , َفَسامَّ
هُ  َبْيعَ ال َهَذا إِنَّ «: َقاَل  ُثمَّ  َدَقةِ  َفُشوُبوهُ  َكِذُب الوَ  لُِف اَحل  َحيُْرضُ  .ISH»بِالصَّ

                                                            
), وصححه ٢٥٣٩), والدارمي (٢١٣٩), وابن ماجه واللفظ له (١٢٠٩رواه الرتمذي ( )١(

 ).١٧٨٣األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب (
), وصححه األلباين يف صحيح ٢١٤٦), واحلاكم (١٥/٢١( −الفتح الرباين− رواه اإلمام أمحد )٢(

 ).١٧٨٦(الرتغيب والرتهيب 
), والنسائي واللفظ له ٣٣٢٦), وأبو داود (١٥/٢١( − الفتح الرباين− رواه اإلمام أمحد  )٣(

 ).٧٩٧٤), وصححه األلباين يف صحيح اجلامع (٢١٤٥), وابن ماجه (٣٧٩٨(



  

 

٢٦ א 

 اليمني لغو من هو التجار فيه وقع الذي احللف هذا أن إىل يشري فاحلديث
 أرشدهم , ولكنفيه كفارة ال , لذاقلبه عليه يعقد أن ودون قصد دون املرء يقوله الذي
 .صدقة أي تقديم إىل

 , وإنامباالستغفار املوطن هذا يف التجار يأمر م ل ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن كيف وتأمل
, واالقتصادية االجتامعية ومكانتهم مهنتهم مع يتناسب أمر , وهوالصدقة بمالزمة
 .حاله يناسب بام ويرجوه  اهللا إىل يتقرب أن له ينبغي مسلم كل وهكذا

 فقري فاقة ; لسدماله من جزءٍ  ; بذلالغني هبا يتقرب أن يمكن عبادة فأفضل
 ., وهكذاالناس لتعليم علمه بذل الِعامل هبا يتقرب عبادة , وأفضلإعفافه أو

 عمله عمل أرجى , عنافقريً  , وكان بالال ملسو هيلع هللا ىلص النبُي  َسأل وعندما
 النَّبِيَّ  َأنَّ   ُهَرْيَرةَ  أبو روى , حيثوفقره حاله يناسب بام ? أجابهاإلسالم يف
ْثنِي بِالُل  َيا«: َفْجرِ ال َصالةِ  ِعنْدَ  لِبِاللٍ  َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص  ,اِإلْسالمِ  ِيف  َعِمْلَتهُ  َعَملٍ  بَِأْرَجى َحدِّ
ِريَك  َيْعنِي−  َنْعَلْيَك  َدفَّ  َسِمْعُت  َفإِينِّ   : َما, َقاَل »اَجلنَّةِ  ِيف  َيَديَّ  َبْنيَ  − نعليك َحتْ

ْ  َأينِّ  ِعنِْدي َأْرَجى َعَمًال  َعِمْلُت  رْ  َمل  َصلَّْيُت  , إِالَّ َهنَارٍ  َأوْ  َلْيلٍ  َساَعةِ  ِيف  َطُهوًرا َأَتَطهَّ
َ  َأنْ  ِيل  ُكتَِب  َما الطُُّهورِ  بَِذلَِك   .IQHُأَصيلِّ

 فقط  بالل عمل مثل له عمل أرجى يكون أن ميلء لتاجر ينبغي فال
 , ويكثرإياه  اهللا وهبه الذي املال نعمة يستغل أن , وإنامعنده يقف أو به ويكتفي

 .تعاىل اهللا مرضاة إىل ; للوصولالصدقة من
 ?ترى يا درجتك ويرفع أجرك ; ليعظم اهللا به ترجو عندك عمل أرجى فام

                                                            
), ومسلم ١١٤٩), والبخاري واللفظ له (٢٢/٢٠٦( − الفتح الرباين−رواه اإلمام أمحد  )١(

)٤٤٩٧ .( 



 

 

Wאאא٢٧א 

אWאW 
 الرجل ولـيق , كأنIQHأبيدـالت عىل حمرمةٌ  هي بمن تشبيهٌ  بأنه هارـالظ ُيعرف

 عىل امرأته الرجل حتريم فيه قول أي , أوأمي كظهر , أوأختيـك عيل أنت :ألمرته
 .وأخته ; كأمهعليه حترم ممن بعض أو عليه حترم بمن بتشبيهها نفسه

 صدقة ُيعد , والعتقرقبة ; بعتقاغاليً  كالمه ثمن يدفع أن , فعليهذلك قال ومن
 ذلك جيد م ل , ومنوجودها ويندر الرياالت بآالف , وتقدرتكلفة الصدقات أكثر من

 امسكينً  ستني عىل التصدق فعليه ذلك عن عجز , ومنمتتابعني شهرين صوم فعليه
 .الكفارة تلك عىل قادرا كان إن واالستغفار التوبة يكفيه , والفيطعمهم
 َزْوِجي ِمنِّي : َظاَهرَ َقاَلْت  أهنا َثْعَلَبةَ  ْبنِ  َمالِِك  بِنْت ُخَوْيَلةُ  روت فقد

 اهللاِ , َوَرُسوُل إَِلْيهِ  وـَأْشكُ   اهللاِ وَل ـَرُس  َفِجْئُت  اِمِت ـالصَّ  ْبنُ  َأْوُس 
 اِدُلنِي ِك  اْبنُ  َفإِنَّهُ  اهللاَ اتَِّقي«: َوَيُقوُل  فِيهِ  ُجيَ  َنَزَل  َحتَّى َبِرْحُت  , َفَام »َعمِّ

, »َرَقَبةً  ُيْعتُِق «: َفَقاَل  َفْرضِ ال إَِىل  ﴾A B C D E F G H﴿ ُقْرآنُ ال
 َكبِريٌ  َشْيٌخ  إِنَّهُ  اهللاِ  َرُسوَل  : َيا, َقاَلْت »ُمَتَتابَِعْنيِ  َشْهَرْينِ  َفَيُصومُ «: , َقاَل َجيِدُ  : الَقاَلْت 
ءٍ  ِمنْ  ِعنَْدهُ  : َما, َقاَلْت »ِمْسكِينًا ِستِّنيَ  َفْلُيْطِعمْ «: , َقاَل ِصَيامٍ  ِمنْ  بِهِ  َما ُق  َيشْ  َيَتَصدَّ
 ُأِعينُهُ  َفإِينِّ   اهللاِ َرُسوَل  : َياُقْلُت  »َمتْرٍ  ِمنْ  بَِعَرٍق  َساَعَتئِذٍ  َفُأِيتَ «: , َقاَل بِهِ 

ا َفَأْطِعِمي , اْذَهبِيَأْحَسنِْت  َقْد «: , َقاَل آَخرَ  بَِعَرٍق   إَِىل  , َواْرِجِعيِمْسكِينًا ِستِّنيَ  َعنْهُ  ِهبَ
ِك  اْبنِ  َا َهَذا : ِيف َداُود َأُبو , َقاَل َصاًعا ِستُّونَ  َعَرُق الوَ «: , َقاَل »َعمِّ َرْت  إِهنَّ  ِمنْ  َعنْهُ  َكفَّ
 .IRH»َتْسَتْأِمَرهُ  َأنْ  َغْريِ 

                                                            
 ). ١١/٥٧) و(١٠/٤٠٠املغني البن قدامة, حتقيق د. عبد اهللا الرتكي ود. عبد الفتاح احللو, ( )١(
), وصححه ٢٢١٤), وأبو داود واللفظ له (١٧/٢١( −الفتح الرباين− رواه اإلمام أمحد  )٢(

 ).١٩٣٤األلباين يف صحيح أيب داود (



  

 

٢٨ א 

 َما النَِّساءِ  ِمنْ  ُأِصيُب  اْمَرأً  : ُكنُْت َقاَل   َبَياِيضُّ ال صخر بن سلمة وروى
ي ُيِصيُب  ال  ِيب  ُيَتاَبعُ  َشْيًئا اْمَرَأِيت  ِمنْ  ُأِصيَب  َأنْ  ِخْفُت  َرَمَضانَ  َشْهرُ  َدَخَل  , َفَلامَّ َغْريِ

, َلْيَلةٍ  َذاَت  َختُْدُمنِي ِهَي  , َفَبْينَاَرَمَضانَ  َشْهرُ  َينَْسِلَخ  َحتَّى ِمنَْها , َفَظاَهْرُت ُأْصبَِح  َحتَّى
َف  إِذْ  ءٌ  ِمنَْها ِيل  َتَكشَّ  َقْوِمي إَِىل  َخَرْجُت  َأْصَبْحُت  , َفَلامَّ َعَلْيَها َنَزْوُت  َأنْ  َأْلَبْث  , َفَلمْ َيشْ

ُهتُمْ   إَِىل  , َفاْنَطَلْقُت َواهللاِ : ال, َقاُلواملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ َرُسولِ  إَِىل  َمِعي اْمُشوا: , َوُقْلُت َربَ اخلَ  َفَأْخَربْ
ُتهُ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  , اهللاِ َرُسوَل  َيا بَِذاكَ  : َأَنا, ُقْلُت »َسَلَمةُ  َيا بَِذاكَ  َأْنَت «: , َفَقاَل َفَأْخَربْ

َتْنيِ  رْ «: , َقاَل اهللاُ َأَراكَ  َما ِيفَّ  , َفاْحُكمْ اهللاِ ألَْمرِ  َصابِرٌ  , َوَأَناَمرَّ  : َوالَِّذي, ُقْلُت »َرَقَبةً  َحرِّ
َها َرَقَبةً  َأْملُِك  َما قِّ احلَ بِ  َبَعَثَك  ْبُت َغْريَ  َشْهَرْينِ  َفُصمْ «: , َقاَل َرَقَبتِي َصْفَحةَ  , َوَرضَ

َيامِ  ِمنْ  إِالَّ  َأَصْبُت  الَِّذي َأَصْبُت  : َوَهْل َقاَل  ,»ُمَتَتابَِعْنيِ   ِمنْ  َوْسًقا َفَأْطِعمْ «: ! َقاَل الصِّ
, َطَعامٌ  َلنَا َما َوْحَشْنيِ  بِْتنَا َلَقدْ  قِّ احلَ بِ  َبَعَثَك  : َوالَِّذي, ُقْلُت »ِمْسكِينًا ِستِّنيَ  َبْنيَ  َمتْرٍ 

 ِمْسكِينًا ِستِّنيَ  , َفَأْطِعمْ إَِلْيَك  َفْلَيْدَفْعَها ُزَرْيٍق  َبنِي َصَدَقةِ  َصاِحِب  إَِىل  َفاْنَطلِْق «: َقاَل 
 : َوَجْدُت َفُقْلُت  َقْوِمي إَِىل  , َفَرَجْعُت »َبِقيََّتَها َوِعَياُلَك  َأْنَت  َوُكْل , َمتْرٍ  ِمنْ  َوْسًقا

يَق  ِعنَْدُكمْ  ْأِي  َوُسوءَ  الضِّ َعةَ   النَّبِيِّ  ِعنْدَ  , َوَوَجْدُت الرَّ  َوُحْسنَ  السَّ
ْأِي   بطن اضةبي إدريس : بنقال العالء بن . زادبَِصَدَقتُِكمْ  ِيل  َأَمرَ  َأوْ  َأَمَرِين  , َوَقدْ الرَّ
  .IQHزريق بني من

:  َبَياِيضُّ ال صخر بن سلمة قول عىل امعلقً   آبادي حممد قال
 ظَِهار َؤقَّتاملُ  الظَِّهار َأنَّ  َعَىل  َدلِيل : فِيهِ »َرَمَضان َشْهر َينَْسِلخ َحتَّى ِمنَْها َفَظاَهْرُت «
ة إَِىل  اِْمَرَأته ِمنْ  َظاَهرَ  إَِذا , َوُهوَ ِمنْهُ  ْطَلِق املُ كَ  ةاملُ  تِْلَك  اِْنِقَضاء َقْبل َأَصاَهبَا ُثمَّ  ُمدَّ , دَّ

ْ  َبرَّ  إَِذا فِيهِ  َواْخَتَلُفوا  َعَيلَّ  َأْنِت  الْمَرَأتِهِ  َقاَل  : إِذْ َلْيَىل  َأِيب  َواْبن َمالِك , َفَقاَل َحيْنَث َوَمل
                                                            

   ).١٩٣٣ود (), وحسنه األلباين يف صحيح أيب دا٢٢١٣رواه أبو داود ( )١(



 

 

Wאאא٢٩א 

اَرةال َلِزَمْتهُ  اللَّْيل إَِىل  ُأمِّي َكَظْهرِ  ْ  َوإِنْ  َكفَّ ء : الِعْلمال َأْهل َأْكَثر . َوَقاَل َيْقَرَهبا َمل  َيشْ
ْ  إَِذا َعَلْيهِ  افِِعّي  . َوَجَعَل َيْقَرَهبا َمل  بِظَِهارٍ  َلْيَس  َأنَّهُ  َأَحدَمها َقْوَلْنيِ  َؤقَّتاملُ  الظَِّهار ِيف  الشَّ
 .IQHها اَملَعاملِ  ِيف  طَّاِيبّ اخلَ  َقاَلهُ 

אWאאW 
 بإطعام يتصدق أن فكفارته نقضه أراد , وإنبه الوفاء لزمه يمني عىل حلف من

 , استجابةأيام ثالثة فليصم يستطع م ل , فإنمساكني أو كسوهتم أو يعتق رقبة عرشة
 » ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £﴿: قال حيث تعاىل اهللا ألمر
¬ ¯® ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º 

» ¼ ½ ¿¾ À Á Â Ã Ä ÆÅ Ç È É Ê 
ÌË Í ÏÎ Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö﴾ ٨٩: [املائدة[. 

م تعاىل اهللا أن وتأمل ; الصيام عىل العتق أو الكسوة أو باإلطعام الكفارة قدَّ
 .السابقة اآلية عليه تدل ما , وهذااخلاصة املصلحة عىل املتعدية املنفعة من فيها ملا

 , وهذامبارشة أيام ثالثة صيام إىل بادر يمينه عن التكفري أراد إذا فالبعض
 عىل قادر وهو صام , فلوالكريمة اآلية يف كام الرتتيب الواجب , وإنامخطأ

الصيام مرتب عىل عدم وجود اإلطعام والكسوة والعتق.  ; ألنجيزئه ال اإلطعام
 وألن اإلطعام حق للفقراء وال جيوز إسقاطه مع القدرة عليه.

 , ملِاعليه كفارة فال − اهللا اءـش : إنقال أي−  يمينه يف واستثنى لفـح من أما
 :َفَقاَل  َيِمنيٍ  َعَىل  َحَلَف  َمنْ «: قال  النبي أن  عمر بن اهللا عبد روى

                                                            
   ).٢٢١٣عون املعبود رشح سنن أيب داود ملحمد شمس احلق آبادي (ح )١(



  

 

٣٠ א 

 .IQH»َتَركَ  َشاءَ  , َوإِنْ َأْمَىض  َشاءَ  إِنْ  َيارِ اخلِ بِ  , َفُهوَ اهللاُ َشاءَ  إِنْ 
 , وُيعداخلطأ باب من , فهوخالفه فظهر صدقه يظن يشء عىل حلف ومن

 .IRHفيه كفارة ال لغوا
, الغموس اليمني يف وقع فقد إنسان حق فيه يأكل كذبا يمينا حلف ومن

ْنِب  ِمنَ  َنُعدُّ  : ُكنَّا مسعود بن اهللا عبد قال اَرةٌ  َلهُ  َلْيَس  الَِّذي الذَّ  َيِمنيَ ال; َكفَّ
ُجُل ? َقاَل َغُموُس ال َيِمنيُ ال : َوَما, ِقيَل َغُموَس ال ُجلِ  َماَل  بَِيِمينِهِ  َيْقَتطِعُ  : الرَّ  .ISHالرَّ

, احلنابلة رجح كام كفارة فيه , فليسكاذبا ماض أمر عىل يمينا حلف ومن
 , وهذهالكفارة فيه تكون أن من أعظم به أتى الذي ; ألنوالندم التوبة عليه وإنام

 وهو مثال الصني إىل سافر أنه حلف , فمنITHَغُموُس ال َيِمنيُ ال أيضا تسمى اليمني
 , والاإلثم يف صاحبها تغمس التي الغموس اليمني يف نفسه أوقع فقد ,يسافر م ل

 تعاىل اهللا , لعلاالستغفار وكثرة الصادقة التوبة عليه , وإناماليمني كتل يف كفارة
 .IUHتوبته ويقبل عثرته يقيل أن

                                                            
), والرتمذي ٣٨٣٠), والنسائي واللفظ له (١٤/١٧١( −الفتح الرباين−رواه اإلمام أمحد  )١(

), وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ٢١٠٥), وابن ماجه (٣٢٦١), وأبو داود (١٥٣١(
)٦٢١٠.( 

 ).١٣/٤٥١املغني البن قدامة, حتقيق د. عبد اهللا الرتكي ود. عبد الفتاح احللو, ( )٢(
 ).١٠سبق خترجيه يف صفحة ( )٣(
 ).١٣/٤٤٨املغني البن قدامة, حتقيق د. عبد اهللا الرتكي ود. عبد الفتاح احللو ( )٤(
), ١٣/٤٥١غني قال ابن قدامة رمحه اهللا تعاىل: وما تعمد الكذب فيه فهو يمني غموس (امل )٥(

يف املايض أو احلال  اوذكرت املوسوعة الكويتية اليمني الغموس: بأهنا اليمني الكاذبة عمدً 
االستقبال, سواء أكانت عىل النّفي أم عىل اإلثبات كأن يقول: واهللاّ ما فعلت كذا, وهو يعلم  أو

 مالك عّيل دين, وهو يعلم أّن أّنه فعله, أو واهللاّ لقد فعلت كذا, وهو يعلم أّنه مل يفعله, أو: واهللاّ
 =   .اعليه, أو: واهللاّ ال أموت أبدً  اللمخاطب دينً 



 

 

Wאאא٣١א 

 ما جللب جابرا تعترب اليمني كفارة ; ألنذنبا ذاته حد يف اليمني نقض يعترب وال
 إذا مستحبا يكون قد اليمني , ونقضIQHمفسدة لدرء زاجرا وليست مصلحة من فات
 غريها فرأى يمني عىل حلف من يأمر ملسو هيلع هللا ىلص النبي كان , وقدأكرب مصلحة جللب كان
  .بمعصية ملسو هيلع هللا ىلص النبي يأمر , والخري هو الذي يأيت أن منها خريا

 التوبة تستوجب , والتياليمني يف البعض يرتكبها التي األخطاء بعض وهناك
  :اآليت منها , والتياليمني ذلك عن والتكفري

                                                             
وكأن يقول: إن كنت فعلت كذا, أو إن مل أكن فعلته, أو إن كان لك عّيل دين, أو إن مّت فأنا هيودّي    =

 أو نرصاّين. هذا تعريفها عند احلنفّية. 
باهللاّ مع شكٍّ من احلالف يف املحلوف عليه, أو مع ظنٍّ وذهب املالكّية إىل أّن الغموس هي احللف 

, أو مع تعّمد الكذب, سواء أكان عىل ماٍض نحو: واهللاّ ما فعلت كذا, أو مل يفعل زيد كذا,  غري قويٍّ
, أو جزمه بأّنه قد فعل, أم كان عىل حاٍرض نحو:  امع شّكه يف عدم الفعل, أو ظنّه عدمه ظن  غري قويٍّ

ملنطلق أو مريض, وهو جازم بعدم ذلك, أو مرتّدد يف وجوده عىل سبيل الّشّك أو الّظّن  ادً واهللاّ إّن زي
وهو جازم بعدم  ا, أو ألقضينّك حّقك غدً اغري القوّي, أم كان عىل مستقبٍل نحو: واهللاّ آلتينّك غدً 

 ذلك, أو مرتّدد يف حصوله عىل سبيل الّشّك أو الّظّن غري القوّي. 
واحلنابلة إّن الغموس هي املحلوفة عىل ماٍض مع كذب صاحبها وعلمه باحلال. وقال الّشافعّية 

.(املوسوعة هواحلنفّية والّشافعّية واحلنابلة ال يوافقون املالكّية عىل الّتوّسع يف تفسري الغموس ا
 ).٧/٣٥٧ الكويتية

قال القرايف رمحه اهللا تعاىل يف كتابه (الفروق) عند حديثه عن الفرق التاسع والثالثني: وأما  )١(
اجلوابر فهي مرشوعة الستدراك املصالح الفائتة, والزواجر مرشوعة لدرء املفاسد املتوقعة, وال 

 ).١/٤٣٩( هيشرتط يف حق من يتوجه يف حقه اجلابر أن يكون آثام... ا
وقال عز الدين عبد السالم رمحه اهللا تعاىل يف كتابه (قواعد األحكام يف إصالح األنام) عند حديثه 
عن قاعدة اجلوابر والزواجر: وقد اختلف يف بعض الكفارات, هل هي زواجر أو جوابر? فمنهم من 

دوان, جعلها زواجر عن العصيان; ألن تفويت األموال وحتميل املشاق رادع زاجر عن اإلثم والع
.  هوالظاهر أهنا جوابر; ألهنا عبادات وقربات ال تصح إال بالنيات, وليس التقرب إىل اهللا زاجرا... ا

)١/٢٦٣.( 



  

 

٣٢ א 

 .تعاىل اهللا يعيص أن حلف من )١(
 يكفر , وأنبذلك الوفاء عدم عليه , فيجب اهللا يعيص أن حلف فمن

 , ملِاأيام ثالثة فليصم يستطع م ل , فإنمساكني عرشة إلطعام , بالتصدقيمينه عن
ي اْبنُ  , َيْأتِينِياهللاِ  َرُسوَل  : َيا: ُقْلُت َقاَل   َشِميِّ اجلُ  َمالُِك  روى  َفَأْحلُِف  َعمِّ

رْ «: , َقاَل َأِصَلهُ  َوال ُأْعطَِيهُ  ال َأنْ   .IQH»َيِمينَِك  َعنْ  َكفِّ
 , ويستمر عىل هذا األمر سننيمعروف فعل عن يمتنع بأن حيلف قد فالبعض

 عديدة, وإذا ُنصح يف ذلك; تعّلل بأنه حلف أيامنا مغلظة, وخياف عاقبة هذه األيامن.
فمن حلف أن ال يصل قريبه أو أخاه املسلم, أو ال يكلمه, أو ال يدخل بيته, 

ه معصية للخالق جل وعال وتقصري يف حق مسلم, فال ينبغي له ونحو ذلك مما في
ر عن يمينه  أن متنعه يمينه عن فعل الرب وحتقيق الصلة, بل الذي ينبغي له أن يكفِّ

 Ç È É Ê﴿حيث قال:  ويفعل الذي هو خري, استجابة ألمر اهللا 
Ë Ì Í Î Ï Ð ÒÑ Ó Ô Õ﴾ :٢٢٤[البقرة[, 

ْمحَِن ْبُن َسُمَرَة  حيث روَى  ملسو هيلع هللا ىلص ألمر النبي وامتثاًال   ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  عْبُد الرَّ
ْر َعْن َيِمينَِك َوْأِت «قال له:  ا ِمنَْها, َفَكفِّ َها َخْريً إَِذا َحَلْفَت َعَىل َيِمٍني َفَرَأْيَت َغْريَ

 .IRH»الَِّذي ُهَو َخْريٌ 
ويمكن للمرء أن يأيت الذي هو خري ثم يكفر عن يمينه; للرواية األخرى 

ْمحَِن ْبن َسُمَرَة  إَِذا َحَلْفَت َعَىل َيِمٍني «: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل ِيل َرُسوُل اهللاِ  عن عبد الرَّ
                                                            

), والنسائي ٢١٠٩), وابن ماجه واللفظ له (١٦/٢٩( −الفتح الرباين− رواه اإلمام أمحد  )١(
 ).١٧١٥), وصححه األلباين يف صحيح ابن ماجه (٣٧٨٨(

), ١٦٥٢), ومسلم (٦٦٢٢), والبخاري (٢٣/٢١( − الفتح الرباين− أمحد  رواه اإلمام )٢(
 ).٢٣٤٦), والدارمي (٣٢٧٧), وأبو داود (٣٧٨٤), والنسائي (١٥٢٩والرتمذي (



 

 

Wאאא٣٣א 

ْر َعْن َيِمينَِك  , َوَكفِّ ا ِمنَْها, َفْأِت الَِّذي ُهَو َخْريٌ َها َخْريً  .IQH»َفَرَأْيَت َغْريَ
البعض أن الرتاجع عن الرأي أو اليمني ليس من شيم الرجال, كال,  ويظن

 فطاملا أنك تفعل ما فيه خري وصالح, فال حرج يف هذا الرتاجع, بل هو اخلري.
 الذي قال فيام يرويه عنه أبو موسى ملسو هيلع هللا ىلصفأنت لست بأفضل من سيد ولد آدم 

ا  َيِمٍني َفَأَرى غَ إِينِّ َواهللاِ إِْن َشاَء اهللاُ ال َأْحِلُف َعَىل «: األشعري  َها َخْريً ْريَ
ْرُت َعْن َيِمينِي َوَأَتْيُت الَِّذي ُهَو َخْريٌ  ِمنَْها, إِالَّ  , فكيف بمن حيلف عىل أمر IRH»َكفَّ

 ?فيه معصية هللا 
فلنحذر أن َحتول اليمني بيننا وبني الطاعة أو فعل اخلري, وليكن أسوتنا يف 

, فعندما تكلم بعض الناس يف عائشة ملسو هيلع هللا ىلصذلك أفضل رجل يف األمة بعد النبي 
  يف حادثة اإلفك, َعلَِم أبو بكر الصديق  أن ِمْسَطَح ْبن ُأَثاَثَة 

َوَفْقِرِه,  ممن خاض مع من خاض يف أمر ابنته, َوَكاَن ُينِْفُق َعَىل ِمْسَطٍح لَِقَراَبتِِه ِمنْهُ 
: ا َبْعَد الَِّذي َقاَل لَِعاِئَشَة, َفَأْنَزَل اهللاُ فحلف قائال: َواهللاِ ال ُأْنِفُق َعَلْيِه َشْيًئا َأَبدً 

﴿h i j k l m n o p q﴾ ِإَِىل َقْولِه , :﴿{ | } 
َباَرِك: َهِذِه َأْرَجى آَيٍة ِيف َعْبُد اهللاِ ْبُن املُ َقاَل ِحبَّاُن ْبُن ُموَسى: َقاَل  ﴾` _ ~

ألِحبُّ َأْن َيْغِفَر اهللاُ ِيل, َفَرَجَع إَِىل ِمْسَطٍح النََّفَقَة , َفَقاَل َأُبو َبْكٍر: َواهللاِ إِينِّ اهللاِِكَتاِب 
تِي َكاَن ُينِْفُق َعَلْيِه, َوَقاَل: ال َأْنِزُعَها ِمنُْه َأَبًدا  .ISHالَّ

                                                            
), والنسائي واللفظ له ٧١٤٧), والبخاري (٢٣/٢١( − الفتح الرباين− رواه اإلمام أمحد  )١(

)٣٧٩١.( 
), ومسلم ٦٦٢٣), والبخاري واللفظ له (١٤/١٨٠( − الفتح الرباين−رواه اإلمام أمحد  )٢(

 ).٢١٠٧), وابن ماجه (٣٧٨٠), والنسائي (٣٢٧٦), وأبو داود (٣١٠٩(
 ).٢٧٧٠قطعة من حديث رواه اإلمام مسلم ( )٣(



  

 

٣٤ א 

 .نقض اليمني دون تكفري )٢(
 إن نقض اليمني دون تكفري ُيَعدُّ معصية تستوجب التوبة واملبادرة إىل الكفارة

 الرشعية; ألهنا باقية يف الذمة, وال يكفي االستغفار والندم.
ا, وحيلف هلا عىل ا بني األزواج, فالبعض قد َيِعُد زوجته أمرً ثريً ـوهذا يقع ك

ا أن هذا حتقيقه, وال يستثني, ثم ينقض عهده دون سبب, وال يكفر عن يمينه, ظنً 
 الدليل.من الكذب املباح عىل الزوجة, وهذا خالف ما يدل عليه 

 وكذلك حال الزوجة مع زوجها عندما حتلف له عىل حتقيق أمر ثم ال تفعل,
 وال تكفر عن تلك اليمني, ظنا منها أنه من الكذب املباح بني األزواج.

 ا مثل ذلك من اآلباء واألمهات مع أطفاهلم, حني يعد أحدهموحيصل أحيانً 
ال يفي بام حلف عليه, وال يكفر ا يمينه, ثم ا وحيلف له عىل حتقيقه, عاقدً طفله أمرً 
ليه, وجهل أنه حماسب عىل ـك اليمني, ظنا منه أنه يتعامل مع طفل له يد عـعن ذل

 كل ما يتلفظ به.
אאאWW 

 عن النذر, فمن نذر وقع يف الكراهة, ملِا روى أبو ُهَرْيَرةَ  هنى النبي 
  َِام الال َتنِْذُروا, َفإِنَّ النَّْذَر ال ُيْغنِي ِمْن «َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهللا َقَدِر َشْيًئا, َوإِنَّ

 .IQH»َبِخيلِ الُيْسَتْخَرُج بِِه ِمْن 
ا ا مقدورً وجيب الوفاء بالنذر ملن ألزم نفسه به; إن كان نذر طاعة أو مباًح 

                                                            
), ومسلم واللفظ له ١٥٣٨), والبخاري (١٤/١٩٣( − الفتح الرباين−رواه اإلمام أمحد  )١(

 .)٣٨٠٥نسائي (), وال١٥٣٨), والرتمذي (١٦٤٠(



 

 

Wאאא٣٥א 

  : ﴿I, ولقد مدح اهللا تعاىل األبرار بأهنم ممن يوفون بالنذر فقال IQHعليه
J K L M N O﴾ :٧[اإلنسان[. 

ويعترب النذر يمينا, فمن نذر فكأنام حلف يمينا ألزم نفسه به, ملِا روى عقبة 
َام النَّْذُر َيِمنيٌ «َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: َسِمْعُت َرُسوَل اهللاِ  بن عامر   .IRH»إِنَّ

َأنَّ َسْعَد  ومن مات وعليه نذر وجب الوفاء به, ملِا روى ابن َعبَّاٍس 
َفَقاَل: إِنَّ ُأمِّي َماَتْت َوَعَلْيَها َنْذٌر, َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصاْسَتْفَتى َرُسوَل اهللاِ  ْبَن ُعَباَدَة ا
 .ISH»اْقِضِه َعنَْها«

يستطع الوفاء بنذره فكفارته كفارة يمني, ملِا روى عقبة بن عامر  م ل ومن
  اَرُة «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي اَرُة َيِمنيٍ َكفَّ  .ITH»النَّْذِر َكفَّ

اَرُة َيِمنيٍ «: ملسو هيلع هللا ىلص: َقْوله قال النووي  اَرُة النَّْذِر َكفَّ ُعَلَامء ِيف الاِْخَتَلَف  »َكفَّ
َراد بِه, َفَحَمَلُه ُمجُْهور َأْصَحابنَا َعَىل َنْذر اللَِّجاج, َوُهَو َأْن َيُقول إِْنَسان ُيِريد املُ 

ة َأْو َغْريَها, َفُيَكلِّمُه  : إِْن َكلَّْمت َزْيًدا َمَثًال َزْيد َمَثًال االْمتِنَاع ِمْن َكالم  َفللِه َعَيلَّ َحجَّ
َلُه اخلِ َفُهَو بِ  ِحيح ِيف َمْذَهبنَا, َوَمحَ اَرة َيِمني َوَبْني َما اِْلَتَزَمُه, َهَذا ُهَو الصَّ َياِر َبْني َكفَّ

ْعض ْطَلق, َكَقْولِِه: َعَيلَّ َنْذر, َوَمحََلُه َأْمحَد َوبَ النَّْذر املُ األَْكَثُروَن َعَىل َمالِك َوَكثُِريوَن َأْو 
                                                            

ِة النَّْذِر ِيف اْجلُْمَلِة, َوُوُجوِب اْلَوَفاِء بَِام َكاَن َطاَعًة ِمنُْه. املوسوعة َال ِخ  َال  )١( َف َبْنيَ اْلُفَقَهاِء ِيف ِصحَّ
 .)٤٠/١٣٧الفقهية (

), وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة ١٤/١٩٢( −الفتح الرباين−رواه اإلمام أمحد  )٢(
)٢٨٦٠.( 

) والبخاري واللفظ له ١٤/١٩٥( −الفتح الرباين− ), وأمحد ١٠٢٥رواه اإلمام مالك ( )٣(
 ).٢١٣٢), وابن ماجه (٣٣٠٧), وأبو داود (٣٦٥٧), والنسائي (١٦٣٨), ومسلم (٢٧٦١(

), وأبو داود ١٦٤٥), ومسلم واللفظ له (١٤/١٩٢( − الفتح الرباين−رواه اإلمام أمحد  )٤(
 .)٣٨٣٢), والنسائي (٣٣٢٣(



  

 

٣٦ א 

ب َأْصَحابنَا َعَىل َنْذر املَ  ْمر, َوَمحََلُه َمجَاَعة ِمْن ُفَقَهاء اخلَ ْعِصَية, َكِمْن َنَذَر َأْن َيْرشَ
ِيف َمجِيع النُُّذوَرات َبْني ِديث َعَىل َمجِيع َأْنَواع النَّْذر, َوَقاُلوا: ُهَو ُخمَريَّ احلَ َأْصَحاب 

اَرة َيِمني, َواهللاُ َأْعَلم اال  .IQHهَوَفاء بَِام اِْلَتَزَم, َوَبْني َكفَّ
: هذا القول األخري هو قال األيتويب الوّلوي معلقا عىل كالم النووي 

الذي يظهر يل; ألن محله عىل بعض تلك األنواع التي محلوها عليه حيتاج إىل دليل 
, وقال يف موضع آخر: واحلاصل أن الراجح مذهب من أوجب الكفارة يف IRHها

 .ISHهالنذر مطلقا ا
وهناك بعض النذور التي قد يتلفظ هبا البعض تكون مبهمة, أو غري حمددة أو 
 ال تطاق, أو فيها معصية هللا تعاىل, فيجب عدم الوفاء هبا, وإنام نقضها بكفارة يمني.

 التي جاءت يف السنة املطهرة:ا من هذه النذور وإليك صورً 
 .ُيسمَّ  م ل ) النذر الذي ال يطاق أو الذي١(

, فكفارته »هللا عيلَّ نذر«ُيعيِّنه, مثاله كأن يقول:  م ل من نذر نذرا ال يطيقه أو
هِ «موقوفا قال:  كفارة يمني, ملِا روى ابن عباس  ْ ُيَسمِّ  َمْن َنَذَر َنْذًرا َوَمل

اَرُة َيِمٍني, َوَمْن َنَذَر َنْذرً  اَرُتُه َكفَّ ْ ُيطِْقُه َفَكفَّ اَرُة َيِمٍني, َوَمْن َنَذَر َنْذًرا َمل اَرُتُه َكفَّ ا َفَكفَّ
 .ITH»َأَطاَقُه َفْلَيِف بِهِ 

: َوالظَّاِهر اِْختَِصاص قال حممد آبادي  ْوَكاِينُّ ِديث بِالنَّْذِر احلَ : َقاَل الشَّ
                                                            

 ).١٦٤٥ح  رشح صحيح مسلم للنووي ( )١(
 ).٣١/٦٨رشح سنن النسائي املسمى: ذخرية العقبى يف رشح املجتبى, ملحمد األيتويب الولَّوي ( )٢(
 ).٣١/٧٥املرجع السابق ( )٣(
 ).٤١٥), وقال األلباين يف ضعيف اجلامع: الصحيح موقوف (٢١٢٨رواه ابن ماجه واللفظ له ( )٤(



 

 

Wאאא٣٧א 

, ألَنَّ َمحْل  ا النُُّذور الْطَلق َعَىل املُ الَِّذي َملْ ُيَسمَّ ة إِْن َكاَنْت َطاَعة, املُ َقْيد َواِجب. َوَأمَّ َسامَّ
اَرة َيِمني, َوإِْن َكاَنْت َمْقُدوَرة (َوَجَب  َوَفاء ِهبَا الَفإِْن َكاَنْت َغْري َمْقُدوَرة َفِفيَها َكفَّ

َوَفاء ِهبَا َوال َينَْعِقد الاِل), َوإِْن َكاَنْت َمْعِصَية َملْ َجيُْز الَبَدِن َأْو بِاملَ َعلَِّقة بِ َسَواء َكاَنْت ُمتَ 
اَرة, َوإِْن َكاَنْت ُمَباَحة َمْقُدوَرة َفالظَّاِهر االْنِعَقاد َوُلُزوم الَوال َيْلَزم فِيَها  اَرة الَكفَّ َكفَّ
ة النَّاِذَرة بِ لُِوُقوِع األَْمر ِهبَ  , َوإِْن َكاَنْت َغْري َمْقُدوَرة َفِفيَها املَ ا ِيف ِقصَّ اَرة لُِعُموِم الْيشِ َكفَّ

ِحيَحة اِْنَتَهى.  ْ ُيطِْقُه) َهَذا ُخالَصة َما ُيْسَتَفاد ِمْن األََحاِديث الصَّ (َوَمْن َنَذَر َنْذًرا َمل
  .IQHهَوَكالمه َهَذا َحَسن ِجدا ا

 .) نذر املعصية٢(
ا أن من حلف أن يعيص اهللا تعاىل جيب عليه عدم الوفاء, ويلزمه نا سابقً قد بيَّ 

كفارة يمني, وكذلك يف نذر املعصية, فمن نذر نذرا فيه ما يسخط اهللا تعاىل, فال 
أن  جيوز الوفاء بذلك النذر البتة, وكفارته كفارة يمني, ملا روته عائشة 

اَرتُ «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  اَرُة َيِمنيٍ ال َنْذَر ِيف َمْعِصَيٍة, َوَكفَّ   .IRH»ُه َكفَّ
وابن أخيها عبد اهللا بن الزبري نذرت  وحينام وقع ختاصم بني عائشة 

 وحينام سعى من سعى يف اإلصالح بينهام كفَّرت − قطيعة رحم وهذه− أن ال تكلمه 
  عن نذرها.

َفْيِل, ُهَو اْبُن  اِرِث, َوُهَو اْبُن َأِخي َعاِئَشَة احلَ فعن َعْوف ْبن َمالِِك ْبِن الطُّ
َبْريِ َقاَل ِيف َبْيٍع َأْو َعَطاٍء  ملسو هيلع هللا ىلصَزْوِج النَّبِيِّ  َثْت: َأنَّ َعْبَد اهللاِ ْبَن الزُّ َها, َأنَّ َعاِئَشَة ُحدِّ ألُمِّ

                                                            
   ).٣٣٢٢/ ح  ٩/١٢٢عون املعبود رشح سنن أيب داود ملحمد شمس احلق آبادي ( )١(
), وابن ماجه ٣٨٣٤), والنسائي (١٥٢٤), والرتمذي (٣٢٩٠رواه أبو داود واللفظ له ( )٢(

), ١١/٥٥٠), وقال األرناؤوط يف جامع األصول: وهو حديث صحيح بطرقه (٢١٢٥(
   ).٧٥٤٧وصححه األلباين يف صحيح اجلامع (



  

 

٣٨ א 

: َأُهَو َقاَل َهَذا? َأْعَطْتُه َعاِئَشُة: َواهللاِ َلَتنَْتِهَنيَّ َعاِئَشُة َأْو ألَْحُجَرنَّ َعَلْيَها, َفَقاَلْت 
َبْريِ  َبْريِ َأَبًدا, َفاْسَتْشَفَع اْبُن الزُّ  َقاُلوا: َنَعْم, َقاَلْت: ُهَو هللاِ َعَيلَّ َنْذٌر َأْن ال ُأَكلَِّم اْبَن الزُّ

نَُّث إَِىل اهلِ إَِلْيَها ِحَني َطاَلْت  ُع فِيِه َأَبًدا, َوال َأَحتَ  َنْذِري, ْجَرُة, َفَقاَلْت: ال َواهللاِ ال ُأَشفِّ
َبْريِ َكلََّم  ْمحَِن ْبَن األَْسَوِد ْبِن املِ َفَلامَّ َطاَل َذلَِك َعَىل اْبِن الزُّ ْسَوَر ْبَن َخمَْرَمَة َوَعْبَد الرَّ

ا ِمْن َبنِي ُزْهَرَة, َوَقاَل َهلَُام: َأْنُشُدُكَام بِاهللاِ َملَّا َأْدَخْلُتَامِين َعَىل َعاِئَش  َة َعْبِد َيُغوَث, َوُمهَ
َا ال َحيِلُّ َهلَا َأْن َتنِْذَر َقطِيَعتِي, َفَأْقَبَل بِِه  ْمحَِن ُمْشَتِمَلْنيِ بَِأْرِدَيتِِهَام, املِ َفإِهنَّ ْسَوُر َوَعْبُد الرَّ

الُم َعَلْيِك َوَرْمحَُة اهللاِ َوَبَرَكاُتُه, َأَنْدُخُل? َقاَلْت  َحتَّى اْسَتْأَذَنا َعَىل َعاِئَشَة َفَقاال: السَّ
نَا? َقاَلْت: َنَعم اْدُخُلوا ُكلُُّكْم, َوال َتْعَلُم َأنَّ َمَعُهَام اْبَن عَ  اِئَشُة: اْدُخُلوا, َقاُلوا: ُكلُّ

َبْريِ  , َفَلامَّ َدَخُلوا, َدَخَل اْبُن الزُّ َبْريِ َجاَب, َفاْعَتنََق َعاِئَشَة, َوَطِفَق ُينَاِشُدَها احلِ الزُّ
ْمحَِن ُينَاِشَداِهنَا إِالَّ َوَعْبُد الْسَوُر املِ َوَيْبِكي, َوَطِفَق  َمْتُه َوَقبَِلْت ِمنُْه, َوَيُقوالِن:  رَّ َما َكلَّ

ُه ال َحيِلُّ ملُِْسِلٍم َأْن َهيُْجَر َأَخاُه َفْوَق اهلِ َهنَى َعامَّ َقْد َعِلْمِت ِمْن  ملسو هيلع هللا ىلصإِنَّ النَّبِيَّ  ْجَرِة, َفإِنَّ
ا َنْذَرَها َثالِث َلَياٍل, َفَلامَّ َأْكَثُروا َعَىل  ُرُمهَ  َعاِئَشَة ِمْن التَّْذِكَرِة َوالتَّْحِريِج, َطِفَقْت ُتَذكِّ

 , َبْريِ َوَتْبِكي َوَتُقوُل: إِينِّ َنَذْرُت َوالنَّْذُر َشِديٌد, َفَلْم َيَزاال ِهبَا َحتَّى َكلََّمْت اْبَن الزُّ
اَنْت َتْذُكُر َنْذَرَها َبْعَد َذلَِك َفَتْبِكي َحتَّى َوَأْعَتَقْت ِيف َنْذِرَها َذلَِك َأْرَبِعَني َرَقَبًة, َوكَ 

 .IQHَتُبلَّ ُدُموُعَها ِمخَاَرَها
النَّْذُر «َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهللاِ  وعن ِعْمَراَن ْبَن ُحَصْنيٍ 

َوَفاُء, َوَما َكاَن ِمْن َنْذٍر ِيف الَنْذَراِن, َفَام َكاَن ِمْن َنْذٍر ِيف َطاَعِة اهللاِ َفَذلَِك هللاِ َوفِيِه 
ُر اهللاَِمْعِصَيِة  ُرُه َما ُيَكفِّ ْيَطاِن َوال َوَفاَء فِيِه, َوُيَكفِّ  .IRH»َيِمنيَ ال, َفَذلَِك لِلشَّ

                                                            
 ).٦٠٧٥رواه البخاري واللفظ له ( )١(
), وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ٣٨٤٥), والنسائي واللفظ له (٣٢٩٢رواه أبو داود ( )٢(

)١٩٨٢.( 



 

 

Wאאא٣٩א 

ٍد الوقال  : َأَتْت اْمَرَأٌة إَِىل َعْبِد اهللاِ ْبِن َعبَّاٍس َفَقاَلْت: إِينِّ َقاِسِم ْبِن ُحمَمَّ
ِري َعْن َيِمينِِك, َفَقاَل  َنَذْرُت َأْن َأْنَحَر اْبنِي, َفَقاَل اْبُن َعبَّاٍس ال َتنَْحِري اْبنَِك َوَكفِّ

اَرٌة? َفَقاَل  َتَعاَىل  اهللاَ اْبُن َعبَّاٍس: إِنَّ  َشْيٌخ ِعنَْد اْبِن َعبَّاٍس: َوَكْيَف َيُكوُن ِيف َهَذا َكفَّ
اَرِة َما َقْد َرَأْيَت الُثمَّ َجَعَل فِيِه ِمْن  ﴾U V W X Y﴿َقاَل:   .IQHَكفَّ

َكْعَبِة َحافَِيًة القال: َنَذَرْت ُأْختِي َأْن َمتِْيشَ إَِىل  وروى عقبة بن عامر 
ًة. َفَأَتى َعَلْيَها َرُسوُل اهللاِ  َقاُلوا: َنَذَرْت َأْن َمتِْيشَ إَِىل  ?»َما َباُل َهِذهِ «َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَحاِرسَ

ًة, َفَقاَل: ال َكْب, َوْلَتْخَتِمْر, ولتحج, َوْلُتْهِد َبَدَنةً «َكْعَبِة َحافَِيًة َحاِرسَ  .IRH»ُمُروَها َفْلَرتْ
: أما أمره إياها باالختامر واالستتار فألن النذر ال ينعقد قال الطيبي 

فيه; ألن ذلك معصية, والنساء مأمورات باالختامر واالستتار, وأما نذرها امليش 
حافية, فامليش قد يصح فيه النذر, وعىل صاحبه أن يميش ما قدر عليه, وإذا عجز 

 .ISHهركب وأهدى هديا ا
ينعقد وبالتايل ال يلزم فيه الكفارة, فقد أما من رأى أن نذر املعصية ال 

 استدل بعدة أحاديث منها:
صىل اهللا عليه −  النَّبِيُّ امَقاَل: َبْينَ  ما رواه ابن َعبَّاٍس  احلديث األول:

اِئيَل َنَذَر  −وعىل آله وسلم َخيُْطُب إَِذا ُهَو بَِرُجٍل َقاِئٍم, َفَسَأَل َعنُْه, َفَقاُلوا: َأُبو إِْرسَ
, َوال َيَتَكلََّم, َوَيُصوَم, َفَقاَل النَّبِيُّ  : َأْن َيُقوَم َوال َيْقُعَد, َوال َيْسَتظِلَّ

                                                            
 ).١١/٥٥١), وصححه األرناؤوط يف جامع األصول (١٠٣٠رواه مالك يف املوطأ ( )١(
), والطحاوي يف رشح ٨٨٦يف الكبري ( ), والطرباين١/٢٣٩( −الفتح الرباين−رواه اإلمام أمحد  )٢(

), ٢٩٣٠), وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة (٢٣٨٠), والدارمي (٤٨٢٠اآلثار (
   ).٨٧وأصل احلديث خمترصا يف الصحيحني, انظر احلاشية رقم (

 .)٣٤٤٢ح  ٧/٤٦( − املسمى: الكاشف عن حقائق السنن − رشح الطيبي عىل مشكاة املصابيح  )٣(



  

 

٤٠ א 

ْم َوْلَيْسَتظِلَّ َوْلَيْقُعْد َوْلُيتِمَّ َص «  .IQH»ْوَمهُ ُمْرُه َفْلَيَتَكلَّ
ء َيَتَأذَّى بِِه اِإلْنَسان , َوَلْو َمآًال قال ابن حجر  ِممَّا َملْ  : َوفِيِه َأنَّ ُكّل َيشْ

وعِ  ْمس َلْيَس ُهَو ِمْن اجلُ ْيشِ َحافًِيا وَ يَّتِِه ِكَتاب َأْو ُسنَّة َكاملَ َيِرد بَِمْرشُ ُلوس ِيف الشَّ
ُه  ْوم ُدون َغْريه َوُهَو  ملسو هيلع هللا ىلصَطاَعة اهللاَّ َفال َينَْعِقد بِِه النَّْذر, َفإِنَّ اِئيل بِإِْمتَاِم الصَّ َأَمَر َأَبا إِْرسَ

ُه ال َيُشّق َعَلْيِه, َوَأَمَرُه َأْن َيْقُعد َوَيَتَكلََّم وَ  ُه َعِلَم َأنَّ , َقاَل َحمُْمول َعَىل َأنَّ َيْسَتظِلَّ
اِئيل َهِذِه َأْوَضُح ال ة َأِيب إِْرسَ : ِيف ِقصَّ َجج لِْلُجْمُهوِر ِيف َعَدم ُوُجوب احلُ ُقْرُطبِيُّ
اَرة َعَىل َمْن َنَذَر َمْعِصَية َأْو َما ال َطاَعة فِيِه َفَقْد َقاَل َمالِك َملَّا َذَكَرُه: َوَملْ َأْسَمع ال َكفَّ

اَرِة االَأَمَرُه بِ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسول اهللاَّ   .IRH هَكفَّ
أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  ما رواه عمران بن حصني  احلديث الثاين:

 .ISH»َعْبُد الال َوَفاَء لِنَْذٍر ِيف َمْعِصَيٍة, َوال فِيَام ال َيْملُِك «
 »َعْبدالال َوَفاء لِنَْذٍر ِيف َمْعِصَية َوال فِيَام ال َيْملِك «: ملسو هيلع هللا ىلصقال النووي: َقْوله 

, ِيف َهَذا َدلِيل َعَىل َأنَّ َمْن َنَذَر َمْعِصَية »ال َنْذر ِيف َمْعِصَية اهللاَّ َتَعاَىل «َوِيف ِرَواَية: 
ِب  اَرة َيِمني َوال َغْريَها, اخلَ َكُرشْ ْمر َوَنْحو َذلَِك َفنَْذره َباطِل ال َينَْعِقد, َوال َتْلَزمُه َكفَّ

افِِعّي  ُعَلَامء, َوَقاَل َأْمحَد: َجتِب الَوَأُبو َحنِيَفة َوَداُود َوُمجُْهور َوِهبََذا َقاَل َمالِك َوالشَّ
اَرة  َصْني, َوَعْن َعاِئَشة َعْن النَّبِّي احلُ ْرِوّي َعْن ِعْمَران ْبن املَ ِديِث احلَ َيِمني بِ الفِيِه َكفَّ

اَرة َيِمني«َقال:  ملسو هيلع هللا ىلص اَرته َكفَّ ْمُهور بَِحِديِث اجلُ , َواْحَتجَّ »ال َنْذر ِيف َمْعِصَية, َوَكفَّ
ا َحِديث الْذُكور ِيف املَ ِعْمَران ْبن ُحَصْنيٍ  اَرة َيِمني«ِكَتاب, َوَأمَّ اَرته َكفَّ َفَضِعيف  »َكفَّ

                                                            
), والبخاري واللفظ له ١٤/١٩١( − الفتح الرباين− ), وأمحد ١٠٢٩رواه اإلمام مالك ( )١(

 ).٢١٣٦), وابن ماجه (٣٣٠٠), وأبو داود (٦٧٠٤(
 ).٦٧٠٤ح  ١١/٥٩٨فتح الباري برشح صحيح البخاري البن حجر العسقالين ( )٢(
   ).١٦٤١رواه اإلمام مسلم ( )٣(



 

 

Wאאא٤١א 

َفاِق  ا َقْوله املُ بِاتِّ ثَِني, َوَأمَّ َفُهَو َحمُْمول َعَىل َما إَِذا  »َعْبدالَوال فِيَام ال َيْملِك «: ملسو هيلع هللا ىلصَحدِّ
َأَضاَف النَّْذر إَِىل ُمَعنيَّ ال َيْمِلكُه, بَِأْن َقاَل: إِْن َشَفى اهللاَّ َمِريِيض َفللِه َعَيلَّ َأْن ُأْعتَِق 

ا إَِذا اِْلَتَزَم ِيف الذِّ  ق بَِثْوبِِه َأْو بَِداِرِه َأْو َنْحو َذلَِك. َفَأمَّ ة َشْيًئا ال َعْبد ُفالن, َأْو َأَتَصدَّ مَّ
َيْمِلكُه َفَيِصّح َنْذره, ِمَثاله: َقاَل : إِْن َشَفى اهللاَّ َمِريِيض َفللِه َعَيلَّ ِعْتق َرَقَبة, َوُهَو ِيف 

ِعْتق الِريض َثَبَت املَ ال ال َيْمِلك َرَقَبة َوال ِقيَمتَها, َفَيِصّح َنْذره, َوإِْن ُشِفَي احلَ َذلَِك 
ته ا  .IQHهِيف ِذمَّ
 .النذر فيام ال يملك )٣(

قصة مطولة عن وقوع بعض الصحابة  روى ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْنيٍ 
 رضوان اهللا عليه يف األرس, كان منهم اْمَرَأٌة ِمْن األَْنَصاِر, هي زوجة أيب ذر الغفاري

 حيث قال ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْنيٍ  − ملسو هيلع هللا ىلصول اهللا رس ناقة−َعْضَباُء ال, كام َُأِصيَبْت
 َقْوُم ُيِرُحيوَن َنَعَمُهْم َبْنيَ َيَدْي ُبُيوِهتِْم, الَوَثاِق, َوَكاَن الْرَأُة ِيف املَ : َفَكاَنْت

َبِعِري َرَغا الَوَثاِق, َفَأَتْت اِإلبَِل, َفَجَعَلْت إَِذا َدَنْت ِمْن الَفاْنَفَلَتْت َذاَت َلْيَلٍة ِمْن 
َقٌة الُكُه, َحتَّى َتنَْتِهَي إَِىل َفَتْرتُ  َلة أي−َعْضَباِء, َفَلْم َتْرُغ َقاَل: َوَناَقٌة ُمنَوَّ  َفَقَعَدْت  − ُمَذلَّ

هللاِ  َوَنَذَرْت : َقاَل  َفَأْعَجَزْهتُْم, َفَطَلُبوَها ِهبَا َوَنِذُروا َفاْنَطَلَقْت, َزَجَرْهتَا ُثمَّ  َعُجِزَها ِيف 
َا, َفَلامَّ َقِدَمْت  إِنْ  اَها اهللاُ َعَلْيَها َلَتنَْحَرهنَّ َعْضَباُء َناَقُة الِدينََة َرآَها النَّاُس َفَقاُلوا: املَ َنجَّ

َا, َفَأَتْوا َرُسوَل اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوِل اهللاِ  اَها اهللاُ َعَلْيَها َلَتنَْحَرهنَّ َا َنَذَرْت إِْن َنجَّ , َفَقاَلْت: إِهنَّ
اَها اهللاُ َعَلْيَها «لَِك َلُه َفَقاَل: َفَذَكُروا ذَ  ملسو هيلع هللا ىلص ا, َنَذَرْت هللاِ إِْن َنجَّ ُسْبَحاَن اهللاِ بِْئَسَام َجَزْهتَ

َا, ال َوَفاَء لِنَْذٍر ِيف َمْعِصَيٍة, َوال فِيَام ال َيْملُِك   .IRH»َعْبُد الَلَتنَْحَرهنَّ
                                                            

 ).١٦٤١رشح صحيح مسلم للنووي (ح  )١(
   ).١٦٤١رواه اإلمام مسلم ( )٢(



  

 

٤٢ א 

: َواْخُتلَِف فِيَمْن َوَقَع ِمنُْه النَّْذر ِيف َذلَِك َهْل َجتِب فِيِه قال ابن حجر 
اَرة? َفَقاَل  افِِعيَّة وَ اجلُ َكفَّ نَِفيَّة احلَ ْمُهور: ال, َوَعْن َأْمحَد َوالثَّْوِريِّ َوإِْسَحاق َوَبْعض الشَّ

َحاَبة ِيف َذلَِك كَ  ِمِذّي اِْختِالف الصَّ ْ ِريم النَّْذر قَ الَنَعْم, َوَنَقَل الرتِّ َفُقوا َعَىل َحتْ , َواتَّ ْوَلْنيِ
َام ُهَو ِيف ُوُجوب املَ ِيف  اَرة, َواْحَتجَّ َمْن َأْوَجَبَها بَِحِديِث الْعِصَية, َواْختِالُفُهْم إِنَّ َكفَّ

اَرة َيِمني« :َعائَِشة اَرته َكفَّ نَن َوُروَ  »ال َنْذر ِيف َمْعِصَية َوَكفَّ اته َأْخَرَجُه َأْصَحاب السُّ
ُه احلَ , ثم قال بعد ذلك يف موضع آخر: َواْحَتجَّ َبْعض هثَِقات, َلِكنَُّه َمْعُلوٌل ا نَابَِلة بَِأنَّ

َحاَبة َوال ُحيَْفظ َعْن َصَحاِيبّ ِخالفه َقاَل: وَ  ِقَياس َيْقَتِضيِه, الَثَبَت َعْن َمجَاَعة ِمْن الصَّ
ر َعْن ألَنَّ النَّْذر َيِمني َكَام َوَقَع ِيف َحِديث  ُعْقَبة َملَّا َنَذَرْت ُأْخته َأْن َحتُجَّ َماِشَيًة لُِتَكفِّ

ى النَّْذر َيِمينًا, َوِمْن َحْيُث النََّظر ُهَو ُعْقَدة هللاِ َتَعاَىل بِ  ء, الَيِمينَها َفَسمَّ تَِزاِم َيشْ
ء ُثمَّ َبْني َأنَّ النَّذْ احلَ وَ  ُه الر آَكّد ِمْن الِف َعَقَد َيِمينه بَِاهللاِ ُمْلَتِزًما بَِيشْ َيِمني َوَرتََّب َعَلْيِه َأنَّ

ْ َتْسُقط َعنُْه  اَرة بِِخالِف الَلْو َنَذَر َمْعِصَية َفَفَعَلَها َمل الِف, َوُهَو َوْجه لِْلَحنَابَِلِة, احلَ َكفَّ
اِرع َهنَى َعْن  اَرِة َفَتَعيَّنَ الْعِصَية َوَأَمَر بِ املَ َواْحَتجَّ َلُه بَِأنَّ الشَّ   .IQHهْت اَكفَّ

 .ا فلم يستطع) من نذر أن حيج ماشيً ٤(
ا ال يطيقه فكفارته كفارة يمني, أما من نذر أن حيج سبق بيان من نذر نذرً 

  ا ومل يستطع; فعليه أن هيدي هديا إما شاة أو بدنة, والبدنة آكد يف االستحباب.ماشيً 
َا  فَعْن اْبِن َعبَّاٍس  جَّ َماِشَيًة, َوَأهنَّ َأنَّ ُأْخَت ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر َنَذَرْت َأْن َحتُ

َكْب  اهللاَ إِنَّ «: ال ُتطِيُق َذلَِك, َفَقاَل النَّبِيُّ  َلَغنِيٌّ َعْن َمْيشِ ُأْختَِك, َفْلَرتْ
  .IRH»َوْلُتْهِد َبَدَنةً 

                                                            
 ).٦٧٠٠ح  ١١/٥٩٥فتح الباري برشح صحيح البخاري البن حجر العسقالين ( )١(
), وأبو داود واللفظ له ١٥٣٦), والرتمذي (١٤/١٨٨( −الفتح الرباين− رواه اإلمام أمحد  )٢(

   ).٢٨٢٥), وصححه األلباين يف صحيح أيب داود (٣٣٠٣(



 

 

Wאאא٤٣א 

َأنَّ ُأْخَت ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر  ويف رواية أخرى أليب داود َعْن اْبِن َعبَّاٍس 
 .IQHَأْن َتْرَكَب َوُهتِْدَي َهْدًيا ملسو هيلع هللا ىلصَبْيِت, َفَأَمَرَها النَّبِيُّ الَنَذَرْت َأْن َمتِْيشَ إَِىل 

لََغنِيٌّ َعْن َمْشيَِها,  اهللاَ إِنَّ «قال:  ويف رواية الرتمذي أن النبي 
َكْب  َعَمُل َعَىل َهَذا ِعنَْد َبْعِض َأْهِل ال: وَ , قال أبو عيسى الرتمذي »ُمُروَها َفْلَرتْ

َكْب َوْلتُْهِد َشاًة اال  .IRHهِعْلِم, َوَقاُلوا: إَِذا َنَذَرْت اْمَرَأٌة َأْن َمتِْيشَ َفْلَرتْ
: ملا كان امليش يف احلج من عداد القربات, وجب بالنذر, قال الطيبي 

من عجز عنه, ويتعلق برتكه الفدية,   لوالتحق بسائر أعامله الذي ال جيوز تركه إالَّ 
, »َوْلُتْهِد َبَدَنةً «: ملسو هيلع هللا ىلص: جيب بدنه; لقوله واختلف يف الواجب, فقال عيل 

وقال بعضهم: جيب دم شاة كام يف جماوزة امليقات, ومحلوا األمر بالبدنة عىل 
االستحباب, وهو قول مالك وأظهر قويل الشافعي, وقيل: ال جيب فيه يشء, وإنام 

 .ISHهباهلدي عىل وجه االستحباب دون الوجوب ا ملسو هيلع هللا ىلصأمر رسول اهللا 
, اهللاَِذَرْت ُأْختِي َأْن َمتِْيشَ إَِىل َبْيِت ـَقاَل: نَ  اِمٍر ـَبَة ْبِن عَ ـوَعْن ُعقْ 

لَِتْمِش «: َفاْسَتْفَتْيُتُه َفَقاَل  َوَأَمَرْتنِي َأْن َأْسَتْفتَِي َهلَا النَّبِيَّ 
َكْب   .ITH»َوْلَرتْ

َرَأى َشْيًخا ُهيَاَدى َبْنيَ اْبنَْيِه َقاَل:  َأنَّ النَّبِيَّ  وروى أنس 
, َقاَل:  ?»َما َباُل َهَذا« , »َعْن َتْعِذيِب َهَذا َنْفَسُه َلَغنِيٌّ  اهللاَإِنَّ «َقاُلوا: َنَذَر َأْن َيْمِيشَ

                                                            
   ).٢٨١٨), وصححه األلباين يف صحيح أيب داود (٣٢٩٦رواه أبو داود ( )١(
   ).١٥٣٦جامع الرتمذي أليب عيسى الرتمذي (ح  )٢(
 ).٣٤٤١ح  ٤٥/ ٧(− املسمى: الكاشف عن حقائق السنن  − رشح الطيبي عىل مشكاة املصابيح  )٣(
), ومسلم ١٨٦٦له (), والبخاري واللفظ ١٤/١٨٩( − الفتح الرباين−رواه اإلمام أمحد  )٤(

   ).٣٢٩٩), وأبو داود (٣٨١٤), والنسائي (١٦٤٤(



  

 

٤٤ א 

 .IQHَوَأَمَرُه َأْن َيْرَكَب 
َام َأَمَر النَّ جر ـقال ابن ح ب َجْزًما, ـاِذر ِيف َحِديث َأَنس َأْن َيْركَ ـ: َوإِنَّ

ألَنَّ النَّاِذر ِيف َحِديث َأَنس َكاَن َشْيًخا َظاِهر  ؛َوَأَمَر ُأْخت ُعْقَبة َأْن َمتِْيش َوَأْن َتْرَكب
ُه َأَمَرَها َأْن َمتِْيش إِْن َقَدَرْت َوَتْرَكَب إِْن الَعْجز َوُأْخت ُعْقَبة َملْ ُتوَصف بِ ال َعْجِز َفَكَأنَّ

 .IRHهَعَجَزْت ا
  k  

                                                            
), ومسلم ١٨٦٥), والبخاري واللفظ له (١٤/١٨٩( − الفتح الرباين−رواه اإلمام أمحد  )١(

   )٣٣٠١), وأبو داود (٣٨٥٢), والنسائي (١٥٣٧), والرتمذي (١٦٤٢(
 ).٦٧٠١فتح الباري برشح صحيح البخاري البن حجر العسقالين (ح  )٢(
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هناك بعض الذنوب التي يرتكبها الناس وجيهلون التوبة الصادقة منها, فقد 
يكتفي البعض باالستغفار أو اإلقالع عنها, وإنام الواجب يف حقها تقديم كفارات 

 عىل النحو اآليت: وصدقات مالية, كي تغفر هلم, وأهم هذه الذنوب أربعة عرش فعال
אWW 

إن إتيان الزوجة وهي حائض كبرية من الكبائر, حيث روى أبو ُهَرْيَرَة 
  َِمْن َأَتى َحائًِضا, َأْو اْمَرَأًة ِيف ُدُبِرَها, َأْو َكاِهنًا «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن َرُسوُل اهللا

َقُه بَِام َيُقوُل, َفَقْد َكَفَر بَِام  دٍ َفَصدَّ  , ذكر أبو عيسى الرتمذي IQH»ُأْنِزَل َعَىل ُحمَمَّ
اِئِض ُكْفًرا َملْ ُيْؤَمْر احلَ ِعْلِم َعَىل التَّْغِليِظ, وأنه ََلْو َكاَن إِْتَياُن الأن َمْعنَى َهَذا ِعنَْد َأْهِل 

اَرةِ الفِيِه بِ   .IRHَكفَّ
بالنهي عنه ا, فقد تكفل الرب جل وعال ا وإيامني وخلطورة هذا اإلثم صحي 

 p q sr t u v w﴿ رصاحة يف كتابه الكريم حيث قال:
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), وابن ٣٩٠٤), وأبو داود (١٣٥), والرتمذي (٢/١٥٥( − الفتح الرباين− رواه اإلمام أمحد  )١(
  ).٢٤٣٣ صحيح الرتغيب والرتهيب (), وصححه األلباين يف١١٣٦), والدارمي (٦٣٩ماجه (

  .  )١٣٥جامع الرتمذي أليب عيسى الرتمذي (ح  )٢(



  

 

٤٦ א 

 أما من وقع يف املحذور; فكفارته ليس أن يستغفر فحسب, وإنام أن يتصدق,
 وهذا أمر جيهله كثري من األزواج لعدم شهرة هذا احلكم بني عموم الناس.

يف احلديث الذي  أما مقدار هذه الصدقة, فقد حددها النبي 
ِيف الَِّذي َيْأِيت اْمَرَأَتُه َوِهَي َحاِئٌض  عن النبي  رواه ابن عباس 

ُق بِِدينَاٍر, َأْو نِْصِف ِدينَارٍ «قال:  , قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة »َيَتَصدَّ
 . IQHَأْو نِْصُف ِدينَارٍ قال: ِدينَاٌر 

 أما متى يتصدق بدينار أو بنصف دينار? فقد جاء تفصيل ذلك عن ابن عباس
  ًإذا أصاهبا يف أول الدم فدينار, وإذا أصاهبا يف انقطاع الدم «ا قال: موقوف

 .IRH»فنصف دينار
الدينار بحوايل غرام ذهب, ونصف  ٣.٣٤ويقدر وزن الدينار بحوايل: 

 .ISHغرام ذهب عىل رأي شيخنا الدكتور عبد الرحيم اهلاشم ١.٦٧
 .ITH) غراما٤.٢٥( أن الدينار يساوي: بينام يرى الشيخ ابن عثيمني 

وعىل هذا فلو كان سعر غرام الذهب مئة ريال مثال, فيجب عىل من أتى 
زوجته وهي حائض أن يتصدق بحوايل ثالثمئة وأربعة وثالثني رياال عىل قول 

                                                            
), وابن ٣٧٠), والنسائي (٢١٦٨), وأبو داود (٢/١٥٦( −الفتح الرباين−رواه اإلمام أمحد  )١(

), وصححه األرناؤوط يف جامع ٦١٢), واحلاكم (١٢١٣٠), والطرباين يف الكبري (٦٤٠ماجه (
 ).٣٦٨), ووافقه األلباين يف صحيح النسائي (٧/٣٤٧األصول (

 صحيح أيب داود: ), وقال األلباين يف١٥٢٢), والبيهقي يف السنن الكربى (٢٦٥رواه أبو داود ( )٢(
 ).٢٦٥أثر صحيح (

الرسالة الفاصلة يف تقدير غالب املوازين واملكاييل الرشعية والعرفية باملوازين املعارصة, الشيخ  )٣(
عبد الرحيم اهلاشم, جملة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية, كلية الرشيعة والدراسات 

 ).٢٢٣اإلسالمية باألحساء, العدد الثالث, (صفحة 
 . ٩٧/٦ينظر: الرشح املمتع  )٤(
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), أو بحوايل أربعمئة ومخسة وعرشين ١٠٠×  ٣.٣٤الدكتور عبد الرحيم اهلاشم (
  .رياال عىل قول الشيخ ابن عثيمني 

WאW 
َأال َوال َحيِلُّ «َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َخَطَبنَا َرُسوُل اهللاِ  فعن َعْمرو ْبن َيْثِرِيبٍّ 

ٌء إِالَّ الْمِرٍئ    .IQH»بِطِيِب َنْفٍس ِمنْهُ  ِمْن َماِل َأِخيِه َيشْ
ومل  فمن أكل مال شخص بالباطل, أو بالتحايل, أو رسقه, أو استدانه

يرجعه, ثم تاب بعد سنني, فعليه املبادرة بإرجاع ذلك املال, كي تصدق توبته, إذ 
ال ينفع االستغفار وحده, وال كثرة الصدقة, ولُيعلم أن الصدقة العامة ال تكفر 
إثم املفرط يف حقوق العباد, فقد أخرب اهللا تعاىل بأن الصدقات تكفر عنا بعض 

 R S T U WV﴿: ال تعاىلالسيئات وليس كل السيئات, حيث ق
X Y Z [ \ ] _^ ` a b dc 
e f g h﴾ :تكفرها الصدقة , إذ حقوق العباد ال]٢٧١[البقرة .  

أهنا قالت: َما َرَأْيُت َصانَِعَة َطَعاٍم ِمْثَل َصِفيََّة,  فقد جاء عن عائشة 
ُتُه, َفُقْلُت: َيا َرُسوَل  ملسو هيلع هللا ىلصَأْهَدْت إَِىل النَّبِيِّ  إَِناًء فِيِه َطَعاٌم, َفَام َمَلْكُت َنْفِيس َأْن َكَرسْ

اَرُتُه? َفَقاَل: اهللاِ , قال األيتويب الولَّوي: فيه IRH»إَِناٌء َكإَِناٍء َوَطَعاٌم َكَطَعامٍ «, َما َكفَّ
  .ISHهإثبات ضامن األشياء القيمية بمثلها إذا كان هلا مثل ا

                                                            
), وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ١٥/١٤٠( − الفتح الرباين− رواه اإلمام أمحد واللفظ له  )١(

 ), وقال: رواه أبو داود, قلت: مل أجده يف أيب داود.٧٦٦٢(
), وحسنه ابن حجر ٣٩٥٧), والنسائي (١٥/١٤٨( − الفتح الرباين− رواه اإلمام أمحد  )٢(

), وصححه األلباين يف صحيح ٢٤٨١العسقالين يف فتح الباري برشح صحيح البخاري (ح 
 ).١٤٤٩اجلامع (

 ).٢٨/٢١٩رشح سنن النسائي املسمى: ذخرية العقبى يف رشح املجتبى, ملحمد األيتويب الولَّوي ( )٣(



  

 

٤٨ א 

قوق الغري ـا املالية كالقروض, وحانات إىل أهلها, خصوًص ـاألمفيجب رد 
الل األموال العامة يف األمور ـامل أو أجرته, واحلذر كذلك من استغـكراتب ع
 اخلاصة.

يعرف مكانه; فال يكفي الندم واالستغفار,  م ل جيد صاحب املال أو م ل ومن
به عىل الفقراء, وينوي ثوابه وإنام كفارته احلقيقية التربؤ من ذلك املال بالتصدق 

لصاحبه, مع التوبة واالستغفار من تقصريه وال يبقيه عنده البتة; فحقوق الناس 
 ال تغتفر وجيب الوفاء هبا; ألهنا مبنية عىل املشاحة ال التسامح.

أنه اشرتى من رجٍل جاريًة, ودخل يزن له  فقد جاء عن ابن مسعود 
َق بالثمن, وقال:  الثمن, فذهَب ربُّ اجلاريِة, فانتظرُه حتى يئس من َعْوِدِه, فتصدَّ
اللهم هذا عن ربِّ اجلارية, فإن ريض; فاألجر له, وإن أبى; فاألجُر يل, ولُه من 

 .IQHحسنايت بقْدِرهِ 
د اجتر هبا, ـها, وقـة منـيد التوبة, ويرـمرء أموال مغصوب ان بيد الـوإذا ك
ا; فعليه التخلص من نصف الربح, إضافة إىل رأس املال ـققت أرباًح ـونمت وح
 املغصوب.

: أما املال املغصوب إذا عمل فيه الغاصب حتى حصل قال ابن تيمية 
منه نامء: ففيه أقوال للعلامء: هل النامء للاملك وحده أو يتصدقان به? أو يكون بينهام 

                                                            
مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني, البن قيم اجلوزية, حتقيق عامر ياسني,  )١(

)١/٤٦٨ .( 
وذكر العيني قصة نحوها يف عمدة القاري رشح صحيح البخاري, حيث قال: اشرتى عبداهللا جارية 

عل يتصدق , أو قال: سنة, ثم خرج إىل املسجد, فجبسبعامئة درهم, فغاب صاحبها, فأنشده حوًال 
 ).٢٠/٣٩٦ويقول: اللهم فله, وإن أبى فعّيل, ثم قال: هكذا افعلوا باللقطة والضالة (
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كام يكون بينهام إذا عمل فيه بطريق املضاربة, واملساقاة, واملزارعة, وكام يدفع احليوان 
إىل من يعمل عليه بجزء من دره, ونسله, أو يكون للعامل أجرة مثله إن كانت 
عادهتم جارية بمثل ذلك, كام فعل عمر بن اخلطاب ملا أقرض أبو موسى األشعري 

هم, وخصهام هبا دون سائر املسلمني, ورأى عمر ابنيه من مال الفيء مائتي ألف در
بن اخلطاب أن ذلك حماباة هلام ال جتوز, وكان املال قد ربح ربحا كثريا, بلغ به املال 
ا  ثامنامئة ألف درهم, فأمرمها أن يدفعا املال وربحه إىل بيت املال, وأنه ال يشء هلم

: إن هذا ال حيل لك; IQHعبد اهللالربح; لكوهنام قبضا املال بغري حق, فقال له ابنه   من
فإن املال لو خرس وتلف كان ذلك من ضامننا, فلامذا جتعل علينا الضامن وال جتعل لنا 
الربح? فتوقف عمر, فقال له بعض الصحابة: نجعله مضاربة بينهم وبني املسلمني: 
هلام نصف الربح, وللمسلمني نصف الربح, فعمل عمر بذلك. وهذا مما اعتمد عليه 

لفقهاء يف املضاربة وهو الذي استقر عليه قضاء عمر بن اخلطاب ووافقه عليه ا
, وهو العدل; فإن النامء حصل بامل هذا, وعمل هذا, فال ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب رسول اهللا 

خيتص أحدمها بالربح, وال جتب عليهم الصدقة بالنامء; فإن احلق هلام ال يعدومها; بل 
  .IRHهرشكة مضاربة ا جيعل الربح بينهام, كام لو كانا مشرتكني

لص منه ـامة ثم تاب, فال يرشع له التخـذ ماال من األموال العـومن أخ* 
  به عىل الفقراء, وإنام برده إىل أصحابه بأي طريقة. بالتصدق

جاءين رجل وقال: كان والدي قبل وفاته يعمل يف إحدى الدوائر احلكومية, 
(مكيف هواء) من تلك الدائرة ووضعه يف بيته, وأنا  وقد أخذ جهاز تربيد للهواء

دائام أرى والدي يف املنام يف رؤيا غري حسنة, فام السبيل لرد ذلك املكيف, أو قيمته, 
                                                            

 كذا يف األصل املنقول عنه, والصواب: عبيد اهللا. (د. عبدالسالم احلصني). )١(
 ).٣٠/٣٢٣جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية ( )٢(



  

 

٥٠ א 

ألن القصة حدثت منذ أكثر من عرشين سنة? فقلت له أنه يوجد لدى مجيع البنوك 
خل فيه ما , اسأل عنه, وأد»حساب إبراء الذمة«املحلية حساب موحد اسمه: 

تستطيع من مال بِنّية تربئة ِذّمة والدك; ألنه ال ينفع يف هذا احلال االستغفار وال 
  .IQHالتصدق باملال عىل الفقراء, وإنام برد احلق العام إىل الدولة

جيده  م ل لذلك فليبادر كُل من كان عليه حق إلنسان أن يرجعه إليه, فإن
فليخرج ذلك املال من حوزته إىل الفقراء, ليس بنية الصدقة, وإنام طلبا للخالص 
من املظلمة, وبنية الصدقة عن صاحبه, قبل أن يأخَذ صاحُب احلِق حقه مستوىف 

قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهللا  من حسناتك يوم القيامة, فقد روى أبو هريرة 
ُه َقْبَل َرِحَم اهللاُ َعْبًدا َكاَنْت ألَِخيِه ِعنْ « َدُه َمْظَلَمٌة ِيف ِعْرٍض َأْو َماٍل, َفَجاَءُه َفاْسَتَحلَّ

َأْن ُيْؤَخَذ َوَلْيَس َثمَّ ِدينَاٌر َوال ِدْرَهٌم, َفإِْن َكاَنْت َلُه َحَسنَاٌت ُأِخَذ ِمْن َحَسنَاتِِه, َوإِْن 
ُلوا َعَلْيِه ِمْن َسيَِّئاِهتِمْ    .IRH»َملْ َتُكْن َلُه َحَسنَاٌت َمحَّ

اهبا, فليستكثر من ـيؤدها ألصح م ل انت عليه حقوق كثريةـل من كـا ويـفي
قوقهم ال حمالة من ـذين سيستوفون حـاء للخصوم الـاحلسنات; ليتمكن من الوف

  حسناته.
                                                            

قد أودع فيه مئات املاليني خالل أول مخس سنني من بدء  »حساب إبراء الذمة«بلغني أن  )١(
م, وهي عالمة عىل صدق توبة هؤالء املودعني بإذن اهللا تعاىل, واحلساب ٢٠٠٥افتتاحه عام 

املذكور حماط بالرسية التامة, فال ينظر يف هوية املودع, وال حجم اإليداع, ويقبل االستقطاعات 
ائه إىل موظف حكومي أراد إعادة مبلغ مايل حصل عليه إنش الشهرية من الراتب. وتعود فكرة

احلكومي مقنن من حيث اإليرادات واملنرصفات املالية, فتقدم  دون وجه حق, وألن النظام
بنكي حتت  حساب السامي, ُتوج بإصدار مرسوم ملكي يقيض بإنشاء املوظف بالتامس للمقام

بال إيداعات من يشعر بأن ذمته عالقة الستق ليكون بمثابة وعاء »الذمة إبراءة حساب« مسمى
 أدنى مساءلة. ببعض احلقوق العامة ويرغب يف التسديد دون

), وصححه السيوطي يف اجلامع ٧٣٦٢), وابن حبان (٢٤١٩رواه الرتمذي واللفظ له ( )٢(
 ).٧٣١٨), واأللباين يف التعليقات احلسان عىل صحيح ابن حبان (٤٤٣٣الصغري (



 

 

אאWא٥١א 

 امتنع عن الصالة عىل الذي مات وعليه ملسو هيلع هللا ىلصوتفكر رمحك اهللا كيف أن النبي 
عندما تعهد أحد الصحابة بسداد حق آلخر, قدره ديناران فقط حتى ُيؤدى عنه, و

: ملسو هيلع هللا ىلصدين قال له النبي ـ, وحينام سدد ذلك الملسو هيلع هللا ىلصدين عنه; صىل عليه النبي ـذلك ال
 , فكيف بمن يأكل أموال الناس بالباطل?»اآلَن َبَرَدْت َعَلْيِه ِجْلُدهُ «

نَّاُه, فقد روى جابر بن عبد اهللا  ْلنَاُه َوَحنَّْطنَاُه َوَكفَّ َ َرُجٌل, َفَغسَّ  َقاَل: ُتُويفِّ
ُيَصيلِّ َعَلْيِه, َفُقْلنَا ُتَصيلِّ َعَلْيِه? َفَخَطا ُخًطى ُثمَّ َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصُثمَّ َأَتْينَا بِِه َرُسوَل اهللاِ 

َلُهَام  »?َأَعَلْيِه َدْينٌ « َف, َفَتَحمَّ َأُبو َقَتاَدَة, َفَأَتْينَاُه َفَقاَل َأُبو َقَتاَدَة: ُقْلنَا: ِدينَاَراِن, َفاْنَرصَ
, َفَقاَل َرُسوُل اهللاِ  ينَاَراِن َعَيلَّ َقاَل: َنَعْم,  ?»يُِّت الَغِريُم َوَبِرَئ ِمنُْهَام املَ ُأِحقَّ «: ملسو هيلع هللا ىلصالدِّ

ينَاَراِن?«َفَصىلَّ َعَلْيِه, ُثمَّ َقاَل: َبْعَد َذلَِك بَِيْوٍم,  َام َماَت َأْمِس,  »َما َفَعَل الدِّ َفَقاَل: إِنَّ
اآلَن «: َغِد, َفَقاَل: َلَقْد َقَضْيُتُهَام, َفَقاَل َرُسوُل اهللاِ الَقاَل: َفَعاَد إَِلْيِه ِمْن 

 .IQH»َبَرَدْت َعَلْيِه ِجْلُدهُ 
ر ك أخرب عن رجل جماهد أنه يف النار; ألنه غلَّ شملة  ملسو هيلع هللا ىلصيف أن النبي ـوتذكَّ

  من األموال العامة بغري حق.ال تساوي درمهني, أي أنه أخذ ماًال 
, َفَفَتَح اُهللا  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َخَرْجنَا َمَع النَّبِيِّ  فقد روى أبو ُهَرْيَرَة  إَِىل َخْيَربَ

َتاَع َوالطََّعاَم َوالثَِّياَب, ُثمَّ اْنَطَلْقنَا إَِىل املَ ا َعَلْينَا, َفَلْم َنْغنَْم َذَهًبا َوال َوِرًقا, َغنِْمنَ 
َعْبٌد َلُه, َوَهَبُه َلُه َرُجٌل ِمْن ُجَذاَم, ُيْدَعى ِرَفاَعَة ْبَن َزْيٍد  ملسو هيلع هللا ىلصَواِدي َوَمَع َرُسوِل اهللاِ ال

َبْيِب, َفَلامَّ َنَزْلنَا   َحيُلُّ َرْحَلُه, َفُرِمَي بَِسْهمٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَواِدي, َقاَم َعْبُد َرُسوِل اهللاِ الِمْن َبنِي الضُّ
َهاَدُة َيا َرُسوَل  : , َقاَل َرُسوُل اهللاِ اهللاِ َفَكاَن فِيِه َحْتُفُه, َفُقْلنَا: َهنِيًئا َلُه الشَّ

                                                            
), وأبو داود ١٩٦٢), والنسائي (١٥/١٠١( − الفتح الرباين−رواه اإلمام أمحد واللفظ له  )١(

 ).١٨١٢), وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب (٢٣٤٦), واحلاكم (٣٣٤٣(



  

 

٥٢ א 

ْمَلَة َلَتْلَتِهُب َعَلْيِه َناًرا, َأَخَذَها ِمْن َكالَّ « ٍد بَِيِدِه, إِنَّ الشَّ َغنَائِِم َيْوَم الَوالَِّذي َنْفُس ُحمَمَّ
, َفَقاَل َيا »َقاِسمُ َملْ ُتِصْبَها املَ  ,َخْيَربَ  اَكْنيِ اٍك َأْو ِرشَ , َقاَل: َفَفِزَع النَّاُس, َفَجاَء َرُجٌل بِِرشَ

, َفَقاَل َرُس ـ: َأَصْبُت َيْوَم َخ اهللا وَل ـَرُس  اٌك ِمْن َناٍر, َأْو «: وُل اهللاِ ـْيَربَ ِرشَ
اَكاِن ِمْن َنارٍ   .IQH»ِرشَ

وَل اِهللا ـَقاَل: َسِمْعُت َرُس  نِْديِّ ـكِ الِديِّ ْبِن َعِمَريَة ـاء َعْن عَ ـوج
  :َمْن اْستَْعَمْلنَاُه ِمنُْكْم َعَىل َعَمٍل, َفَكتََمنَا ِخمَْيطًا َفَام َفْوَقُه, َكاَن «َيُقوُل

, َقاَل: َفَقاَم إَِليِْه َرُجٌل َأْسَوُد ِمْن األَْنَصاِر, َكَأينِّ َأْنُظُر إَِليِْه, »ِقيَاَمةِ الَيأِْيت بِِه َيْوَم  ُغُلوًال 
َقاَل: َسِمْعتَُك َتُقوُل: َكَذا  »َوَما لََك?«, اْقبَْل َعنِّي َعَمَلَك, َقاَل: اهللاِ َفَقاَل: َيا َرُسوَل 

ُه ِمنُْكْم َعَىل َعَمٍل, َفْليَِجْئ بَِقلِيلِِه َوَكثِِريِه, َوَأَنا َأُقولُُه اآلَن, َمْن اْستَْعَمْلنَا«َوَكَذا, َقاَل: 
 .IRH»َفَام ُأوِيتَ ِمنُْه َأَخَذ, َوَما ُهنَِي َعنُْه اْنتََهى

ار, فسألوا اهللا ـل غـل يف قصة الذين انطبقت عليهم صخرة وهم داخوتأمَّ 
تعاىل بخالص أعامهلم كي ينقذهم مما هم فيه, فذكر أحدهم قصة عامل كان يعمل 

ال ونامه لسنوات عديدة, ثم  م لديه ثم انرصف تاركا أجرته عنده, فاستثمر ذلك ال
جاء العامل يطلب أجرته, فأعطاه إياه وما نام معه, فاستجاب اهللا دعاءه حلسن 

 عنهم الصخرة فرجة. صنيعه وإخالصه, فانفرجت
 اقرتض فمن − املبيتة النية وهي− واعلم أن اهللا تعاىل يؤاخذ عىل عزيمة النية 

كل أمواهلم بالباطل يأ بمن فكيف سارقا, القيامة يوم ُبعث السداد, عدم ونوى
 ملسو هيلع هللا ىلصقال: سمعت رسول اهللا  ُكْرِديِّ عن أبيه الوالتحايل? فقد روى ميمون 

                                                            
), وأبو داود ١١٥), ومسلم واللفظ له (٤٢٣٤), والبخاري (٩٩٧رواه اإلمام مالك ( )١(

 ).٤٨٥١), وابن حبان (٣٨٢٧), والنسائي (٢٧١١(
 ).٣٥٨١), وأبو داود (١٨٣٣), ومسلم واللفظ له (١٥/٨( −الفتح الرباين− رواه اإلمام أمحد  )٢(
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َج اْمَرَأًة َعَىل َما َقلَّ ِمَن «يقول:  َام َرُجٍل َتَزوَّ َي املَ َأيُّ ْهِر َأْو َكُثَر َلْيَس ِيف َنْفِسِه َأْن ُيَؤدِّ
َها َلِقَي  َها َخَدَعَها, َفَامَت, َوَملْ ُيَؤدِّ إَِلْيَها َحقَّ َام الَيْوَم  اهللاَإَِلْيَها َحقَّ ِقَياَمِة َوُهَو َزاٍن, َوَأيُّ

ُه َخْدَعًة َحتَّى َأَخَذ َماَلُه, َفَامَت, َرُجٍل اْسَتَد  اَن َدْينًا َال ُيِريُد َأْن ُيَؤدَِّي إَِىل َصاِحبِِه َحقَّ
 .IQH»َوُهَو َساِرٌق  اهللاََوَملْ َيُردَّ إَِلْيِه ِدينَُه َلِقَي 

انات وودائع للناس, ـذلك من كان بيده أموال مغصوبة أو مرسوقة وأمـل
ل وفوات األوان, وإذا جهلهم ـأصحاهبا قبل حلول األجفيجب عليه ردها إىل 

 فليتصدق هبا وليربأ ذمته منها مع التوبة واالستغفار, وإذا نامها فزادت يرشع له أخذ
 نصف الربح وليتخلص من الباقي, ال كفارة له إال ذلك.

אאWW 
ا عن طريق تعامل ربوي, أو استثامر يف أسهم حمرمة,  حرامً من كسب ماًال 

أو غش وحتايل يف بيع, فكفارته أن يطهر ماله مما اختلط من مال حرام, وال يكفي 
االستغفار والندم, ويكون إخراجه لذلك املال بنية التخلص ال بنية الصدقة; ألن اهللا 

 ´ ³ ² ± ° ¯ ®﴿: ا, قال تعاىل طيبً تعاىل ال يقبل إالَّ 
µ ¶﴾ :٢٧٩[البقرة[. 

 َحَراًما, َمْن َمجََع َماًال «قال:  أن النبي  وقد روى أبو هريرة 
َق بِِه, َملْ َيُكْن له فيه أجر, وكان إرصه عليه  .IRH»ُثمَّ َتَصدَّ

َمِن اْكَتَسَب «قال:  أن النبي  وروى القاسم بن خميمرة 
                                                            

 ).١٨٠٧ صحيح الرتغيب والرتهيب (), وصححه األلباين يف١١١رواه الطرباين يف الصغري ( )١(
), والبيهقي يف شعبه ١٤٤٠), واحلاكم (٣٣٦٧), وابن حبان (٢٤٧١رواه ابن خزيمة ( )٢(

 ).٨٨٠), وحسنه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب (٣٢٠٢(



  

 

٥٤ א 

َق بِِه, َأْو َأْنَفَقُه ِيف َسبِيِل  َماًال  ا, َأْو َتَصدَّ ًعا, اهللاِ ِمْن َمْأَثٍم, َفَوَصَل بِِه َرِمحً , ُمجَِع َذلَِك َمجْ
 .IQH»َفُقِذَف بِِه ِيف َجَهنَّمَ 

 اعلم أن املكاسب املحرمة التي تكون برضا الطرفني نوعان: إما لذاهتا; كاخلمر
غش ـار وشهادة الزور, أو لطريقة كسبها; كال والقممراقص الليلية  هانة والـوالك

 والتحايل والوقوع يف معامالت ربوية.
اب, فليتخلص منها ـذاهتا, ثم تـمرء أمواال من طرق حمرمة ل إذا كسب الـف

 بالتصدق هبا يف وجوه اخلري, وال يردها إىل أصحاهبا.
عاش  فقد ُسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء عن: شخص

يكسب من حرام مدرسا للموسيقى وعازفا للموسيقى يف املالهي واملراقص, ثم 
تاب واعتزل ذلك احلرام, وجلأ إىل اهللا, فهل من رشط توبته أن يتخىل عن ذلك 
املال الذي مجعه من هذا الطريق? وكيف يترصف يف تلك األموال مع استعداده 

 لرتكها بالكلية? فأجابت بام ييل:
ا من كفره ا وقت كسبه ما ذكر من احلرام, ثم تاب توبة نصوًح رً إذا كان كاف

 ومن هذا الكسب احلرام, تاب اهللا عليه, ومل جيب عليه التخلص مما مىض من الكسب
 احلرام قبل إسالمه. وإن كان غري كافر وقت أن كسب هذا املال احلرام, ولكنه فاسق

 ذا املال احلرام,هتخلص من هبذا الكسب احلرام, ثم تاب, فمن رشط قبول توبته ال
 .IRHهبإنفاقه يف وجوه الرب; ألن ذلك دليل صدقه يف توبته وإخالصه فيها ا

                                                            
), وقال األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب: حسن لغريه ١٣١رواه أبو داود يف مراسيله ( )١(

)١٧٢١.( 
, السنة ١٦جملة البحوث اإلسالمية, إصدار الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء, العدد  )٢(

 ).ه٢٤/١٠/١٤٠٤بتاريخ  ٧٦٣١, (فتوى رقم ه١٤٠٦
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: فإن قيل: فام تقولون يف كسب الزانية إذا قبضته ثم وقال ابن القيم 
 تابت, هل جيب عليها رد ما قبضته إىل أربابه, أم يطيب هلا, أم تصدق به?

عظيمة من قواعد اإلسالم, وهي أن من قبض ما قيل: هذا ينبني عىل قاعدة 
ا ثم أراد التخلص منه, فإن كان املقبوض قد ُأخذ بغري رضا ليس له; قبضه رشعً 

صاحبه وال استوىف عوضه, رده عليه, فإن تعذر رده عليه; قىض به دينا يعلمه عليه, 
ب فإن تعذر ذلك رده إىل ورثته, فإن تعذر ذلك تصدق به عنه, فإن اختار صاح

 أن يأخذ من حسنات القابض استوىف احلق ثوابه يوم القيامة كان له, وإن أبى إالَّ 
ريض اهللا − منه نظري ماله, وكان ثواب الصدقة للمتصدق هبا كام ثبت عن الصحابة 

 .− عنهم أمجعني
وإن كان املقبوض برضا الدافع وقد استوىف عوضه املحرم, كمن عاوض عىل 
مخر أو خنزير أو عىل زنى أو فاحشة, فهذا ال جيب رد العوض عىل الدافع; ألنه 
 أخرجه باختياره واستوىف عوضه املحرم, فال جيوز أن جيمع له بني العوض واملعوض,

ري أصحاب املعايص عليه, وماذا يريد فإن يف ذلك إعانة له عىل اإلثم والعدوان, وتيس
الزاين وفاعل الفاحشة إذا علم أنه ينال غرضه ويسرتد ماله? فهذا مما تصان الرشيعة 
عن اإلتيان به, وال يسوغ القول به, وهو يتضمن اجلمع بني الظلم والفاحشة 
را, والغدر, ومن أقبح القبيح أن يستوىف عوضه من املزين هبا ثم يرجع فيام أعطاها قه

وُقبح هذا مستقر يف فطر مجيع العقالء, فال تأيت به رشيعة, ولكن ال يطيب للقابض 
, ولكن خبثه خلبث مكسبه; ال ملسو هيلع هللا ىلصأكله, بل هو خبيث كام حكم عليه رسول اهللا 

ا لظلم من أخذ منه, فطريق التخلص منه ومتام التوبة; بالصدقة به, فإن كان حمتاًج 
 دق بالباقي.إليه فله أن يأخذ قدر حاجته, ويتص
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ا كان أو منفعة, وال يلزم من فهذا حكم كل كسب خبيث خلبث عوضه, عينً 
حكم بخبث كسب  احلكم بخبثه وجوب رده عىل الدافع, فإن النبي 

 .IQHهاحلجام وال جيب رده عىل دافعه ا
م يعرف أهيام أكثر, فإنه خيرج نصف  ومن اختلط يف ماله حالل وحرام ول

 ماله.
 ال يعرف ما هنب هؤالء : وإن كان قدر املنهوب جمهوًال قال ابن تيمية 

من هؤالء, وال قدر ما هنب هؤالء من هؤالء, فإنه حيمل األمر عىل التساوي, كمن 
اختلط يف ماله حالل وحرام, ومل يعرف أهيام أكثر; فإنه خيرج نصف ماله, والنصف 

, فإنه شاطرهم, الباقي له حالل, كام فعل عمر بن اخلطاب بالعامل عىل األموال
فأخذ نصف أموال عامله عىل الشام ومرص والعراق, فإنه رأى أنه اختلط بأمواهلم 
يشء من أموال املسلمني, ومل يعرف ال أعيان اململوك وال مقدار ما أخذه هؤالء من 
هؤالء, وال هؤالء من هؤالء, بل جيوز أن يكون مع الواحد أقل من حقه وأكثر, 

حد عىل ما يف يده إذا تاب من التعاون عىل اإلثم والعدوان, ففي مثل هذا يقر كل وا
فإن املجهول كاملعدوم, يسقط التكليف به, ويزكى ذلك املال كام يزكيه املالك, وإن 
 عرف أن يف ماله حالال مملوكا وحراما ال يعرف مالكه, وعرف قدره, فإنه يقسم املال

احلرام فيتصدق به عن أصحابه  عىل قدر احلالل واحلرام, فيأخذ قدر احلالل, وأما
,كام يفعل من عنده أموال جمهولة املالك من غصوب وعواري وودائع, فإن مجهور 
العلامء كاملك وأبى حنيفة وأمحد بن حنبل وغريهم يقولون: إنه يتصدق هبا, وهذا 

يعرف مقدار احلالل  م ل هو املأثور يف مثل ذلك عن أصحاب رسول اهللا, وإن
                                                            

 ).٥/٧٧٩زاد املعاد يف هدي خري العباد, البن القيم اجلوزية ( )١(
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عل املال نصفني, يأخذ لنفسه نصفه, والنصف الثاين يوصله إىل واحلرام فإنه جي
  .IQHهأصحابه إن عرفهم, وإال تصدق به ا

اهبا وتطهري املال منها, ـة يكون بردها إىل أصحـوبة من األموال الربويـوالت
ُه, ـُبيُ الَوِمْن «: ام مالك ـقال اإلم وِع َما َجيُوُز إَِذا َتَفاَوَت َأْمُرُه َوَتَفاَحَش َردُّ

َبا فَ  ا الرِّ ُه ال َيُكوُن فِيِه َفَأمَّ دُّ َأَبًدا, َوال َجيُوُز ِمنُْه َقِليٌل َوال َكثٌِري, َوال َجيُوُز فِيِه  إِالَّ إِنَّ الرَّ
ِه; ألَنَّ ـَما َجيُ   ± ° ¯ ®﴿: ابِهِ ـاَل ِيف ِكتَ اَرَك َوَتَعاَىل قَ ـَتبَ  اهللاَوُز ِيف َغْريِ

² ³ ´ µ ¶﴾« هاIRH.  
: قال علامؤنا: إن سبيل التوبة مما بيده من األموال وقال القرطبي 

ا, فإن يكن حاًرض  م ل احلرام إن كانت من ربا فلريدها عىل من أربى عليه, ويطلبه إن
أيس من وجوده فليتصدق بذلك عنه, وإن أخذه بظلم فليفعل كذلك يف أمر من 
ظلمه, فإن التبس عليه األمر ومل يدر َكّم احلرام من احلالل مما بيده, فإنه يتحرى قدر 
ما بيده مما جيب عليه رده حتى ال يشك أن ما يبقى قد خلص له فريده من ذلك 

ن ظلمه أو أربى عليه, فإن أيس من وجوده الذي أزال عن يده إىل من ُعرف مم
تصدق به عنه, فإن أحاطت املظامل بذمته وعلم أنه وجب عليه من ذلك ما ال يطيق 
أداءه أبدا لكثرته; فتوبته أن يزيل ما بيده أمجع إما إىل املساكني وإما إىل ما فيه صالح 

اللباس وهو ما يسرت املسلمني, حتى ال يبقى يف يده إال أقل ما جيزئه يف الصالة من 
العورة وهو من رسته إىل ركبتيه, وقوت يومه; ألنه الذي جيب له أن يأخذه من مال 

  .ISHهغريه إذا اضطر إليه ا
                                                            

 ).٣٠/٣٢٧جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية ( )١(
 املوطأ لإلمام مالك (باب ما ال جيوز يف القراض). )٢(
 ° ̄ ® ﴿: عند تفسري قوله تعاىل −اجلامع ألحكام القرآن أليب عبد اهللا حممد القرطبي  )٣(

± ² ³ ´ µ ¶﴾ )٣/٣٦٦.( 
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ويرى بعض أهل العلم أن إلزام التائب باخلروج من مجيع ماله الذي أسسه 
 يمكن أن من احلرام, وتركه بال مال وال جتارة, فيه تعسري لتوبته وتنفري منها, وإنام
يف  ُيعطى من ذلك املال ما يعينه عىل االسرتزاق, واستدلوا برأي ابن تيمية 

 ذلك حيث قال:
فإن الرجل قد يعيش مدة طويلة ال يصيل وال يزكي وقد ال يصوم أيضا, 
وال يبايل من أين كسب املال أمن حالل أم من حرام, وال يضبط حدود النكاح 

ية, إال أنه منتسب إىل اإلسالم, فإذا هداه اهللا والطالق وغري ذلك, فهو يف جاهل
بات, وُأمر برد مجيع ـه من الواجـوتاب عليه فإن أوجب عليه قضاء مجيع ما ترك

خروج عام حيبه من األبضاع إىل غري, ذلك صارت  وال, والـاكتسبه من األم ما
كان  ذيـفر حينئذ أحب إليه من ذلك اإلسالم الـالتوبة يف حقه عذابا, وكان الك

ذاب, وأعرف طائفة من ـفر رمحة وتوبته وهو مسلم عـعليه, فإن توبته من الك
افرا ليسلم فيغفر له ما قد سلف; ألن التوبة عنده ـالصاحلني من يتمنى أن يكون ك

د قيل له واعتقده من التوبة, ثم هذا منفر ألكثر ـليه أو متعرسة عىل ما قـمتعذرة ع
اس من رمحة اهللا, ووضع اآلصار ـه باملؤيس للنأهل الفسوق عن التوبة, وهو شبي

 , فإن اهللا حيب ثقيلة, واألغالل عظيمة عىل التائبني الذين هم أحباب اهللا
التوابني وحيب املتطهرين, واهللا أفرح بتوبة عبده من الواجد ملاله الذى به قوامه 

 .IQHهبعد اليأس منه ا
بغري تراض; كاألموال اسب املحرمة يف نوعني; نوع يكون ـفتتلخص املك

راض, فأما النوع األول فيجب رده إىل ـاملغصوبة واألموال التي يف الذمة, ونوع بت
                                                            

 ).٢٢/٢١جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية ( )١(
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ول إليهم, وإذا حصل يف تلك األموال ـدق به إذا صعب الوصـأصحابه, أو التص
اسب املحرمة ـاين من املكـنامء وربح, فإنه يرد املال ونصف الربح, وأما النوع الث

ابه إذا كان من النوع ـرع رده إىل أصحـرفني, فال يشـض من الطالذي يكون برتا
ان لطريقة كسبه كالربا فيجب رده ـاملحرم لذاته, وإنام يتصدق به عنهم, وأما إذا ك

 .IQHإىل أصحابه
אאWW 

 لقد أمر اإلسالم باملحافظة عىل النفس البرشية, فَحَقَن سائر الدماء إال بحقها,
واعترب الشارع احلكيم قتل النفس من أكرب الكبائر, وبلغ التحذير يف ذلك; أنَّ من 

 أشار جمرد إشارة إىل أخيه بحديدة لعنته املالئكة, حيث روى أبو هريرة 
َمْن َأَشاَر إَِىل َأِخيِه بَِحِديَدٍة, َفإِنَّ املَالئَِكَة َتْلَعنُُه َحتَّى «: ملسو هيلع هللا ىلصَقاِسِم القال: َقاَل َأُبو 

هِ   .IRH»َيَدَعُه, َوإِْن َكاَن َأَخاُه ألَبِيِه َوُأمِّ
 كل مسلم أن يأيت يوم القيامة حيمل وزر دم إنسان بغري حق, ملسو هيلع هللا ىلصوحذر النبي 

ْؤِمُن ِيف ُفْسَحٍة ِمْن َلْن َيَزاَل املُ «: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللاِ  ملِا روى ابن ُعَمَر 
 .ISH»َملْ ُيِصْب َدًما َحَراًماِدينِِه َما 

ولعظم أمر الدماء, فإنه أول ما سيحكم فيه بني العباد يوم القيامة, ملِا روى 
                                                            

)), و(جملة ١/٨٠انظر بتوسع: (أبحاث فقهية يف قضايا الزكاة املعارصة, جمموعة من العلامء ( )١(
), ه١٤٠٦, السنة ١٦البحوث اإلسالمية, إصدار الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء, العدد 

  و(التوبة من املكاسب املحرمة وأحكامها يف الفقه اإلسالمي, د. خالد عبد اهللا املصلح).
), ومسلم واللفظ له ٧٠٧٢), والبخاري (١٩/٣٣٠( − الفتح الرباين−رواه اإلمام أمحد  )٢(

  ).٢١٦٢), والرتمذي (٢٦١٦(
  ).٦٨٢٢), والبخاري واللفظ له (١٦/٤( −الفتح الرباين− رواه اإلمام أمحد  )٣(
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َل َما ُحيَْكُم «: َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللاِ  عبد اهللاِ بن مسعود  إِنَّ َأوَّ
َماءِ الَبْنيَ   .IQH»ِعَباِد ِيف الدِّ

 يتمثل بعتق رقبة, فمن قتل نفسا خطأ فعليه حقان, األول خيص حق اهللا 
جيد فعليه صيام شهرين متتابعني مع صدق توبة واستغفار وندم, لقول  م ل ومن
  :﴿A B C D E F G IH J K L Mاهللا 

N O P Q R S T U V XW Y Z [ \ 
] ^ _ ` a b dc e f g h i 

j k l m n o p q sr t u v 
w x y z { }| ~ _ ` a﴾ 

 .]٩٢[النساء:
أما احلق الثاين فهو خيص أهل امليت, وتتمثل يف الدية املغلظة, وتبلغ مئة من 

ِه  عبد اهللا بن عمرو بن − اإلبل, حيث روى عمرو بن شعيب َعْن َأبِيِه َعْن َجدِّ
َخطًَأ َفِدَيتُُه ِمْن اِإلبِِل َثالُثوَن بِنَْت َمْن ُقتَِل «َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهللاِ   − العاص

ٌة َبنِي لَبُونٍ  ًة, َوَعَرشَ . وبنت املخاض IRH»َخمَاٍض, َوَثالُثوَن بِنَْت لَبُوٍن, َوَثالُثوَن ِحقَّ
دخل يف السنة الثانية من اإلبل, وبنت اللبون هي ما دخل يف السنة الثالثة من   ما

 التي دخلت يف السنة الرابعة.اإلبل, واحلقة هي أنثى اإلبل 
ُه َقاَل: َقَىض َرُسوُل  وأما دية اجلنني فعتق رقبة, ملِا روى أبو ُهَرْيَرَة  َأنَّ

                                                            
األلباين ), وصححه ١٣٩٦), والرتمذي واللفظ له (١٦/٣( −الفتح الرباين−رواه اإلمام أمحد  )١(

 ).٢٠٢١يف صحيح اجلامع (
), وابن ٤٨٠١), والنسائي (٤٥٤١), وأبو داود (١٦/٥٣( −الفتح الرباين−رواه اإلمام أمحد  )٢(

 ).٦٤٤٣), وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع (٢٦٣٠ماجه (
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ٍة َعْبٍد َأْو َأَمٍة, ُثمَّ إِنَّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللاِ  تِي املَ ِيف َجنِِني اْمَرَأٍة ِمْن َبنِي َحلَْياَن َسَقَط َميًِّتا بُِغرَّ ْرَأَة الَّ
َيْت, َفَقَىض َرُسوُل اهللاِ غُ الَقَىض َهلَا بِ  ِة ُتُوفِّ بَِأنَّ ِمَرياَثَها لَِبنِيَها َوَزْوِجَها َوَأنَّ  ملسو هيلع هللا ىلصرَّ

َأنَّ اْمَرَأَتْنيِ  ِغَريِة ْبِن ُشْعَبَة رواية الرتمذي َعْن املُ , ويف IQHَعْقَل َعَىل َعَصَبتَِهاال
ا األُْخَرى بَِحَجٍر َأْو َعُموِد ُفْسَطاٍط, َفَأْلَقْت َجنِينََها,  , َفَرَمْت إِْحَداُمهَ َتْنيِ َكاَنَتا َرضَّ

ٌة َعْبٌد َأْو َأَمٌة, َوَجَعَلهُ اجلَ ِيف  ملسو هيلع هللا ىلصَفَقَىض َرُسوُل اهللاِ   ْرَأِة.َعَىل َعَصَبِة املَ  نِِني ُغرَّ
 .IRHنها عمدا برشب دواء أو نحوه, فعليها عتق رقبةوإذا أسقطت املرأة جني

 إشارة وهي − القاتل َعَصَبةُ  وهم−  وينبغي أن تتحمل العاقلة دية قتل اخلطأ
يد كل فرد من أفرادها, ممن تسول له نفسه باالعتداء  عىل العاقلة أخذ رضورة إىل

ِغَرية روى املُ  ذه التكلفة الكبرية, ملِاعىل حياة الناس; ألهنم سيشاركون يف دفع ه
َيِة َعَىل  ملسو هيلع هللا ىلصقال: َقَىض َرُسوُل اهللاِ  ْبن ُشْعَبَة   .ISHَعاِقَلةِ البِالدِّ

 أما قتل العمد فليس فيه عتق رقبة عىل اختالف بني أهل العلم, وفيه دية ختتلف
 ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبِيَّ  عن دية قتل اخلطأ, حيث روى عبد اهللا بن عمرو بن العاص 

ًدا ُدفَِع إَِىل َأْولَِياِء «َقاَل:  َقتِيِل, َفإِْن َشاُءوا َقَتُلوُه, َوإِْن َشاُءوا َأَخُذوا الَمْن َقَتَل ُمَتَعمِّ
ًة, َوَثالُثوَن َجَذَعًة, َوَأْرَبُعوَن َخلَِفًة, َوَذلَِك َعْقُل  َيَة; َوِهَي َثالُثوَن ِحقَّ َعْمِد َوَما الالدِّ

ْم َوَذلَِك َتْشِديُد  وا َعَلْيِه َفُهَو َهلُ , واجلذعة ما دخل يف السنة اخلامسة ITH»َعْقلِ الَصاَحلُ
 من أنثى اإلبل, واخللفة هي الناقة احلامل إىل نصف أجل احلمل.

                                                            
), ١٦٨١), ومسلم (٦٧٤٠), والبخاري (١٦/١٩٠( − الفتح الرباين−رواه اإلمام أمحد  )١(

 ).٢٦٤١), وابن ماجه (٤٥٧٦), وأبو داود (٤٨١٩), والنسائي (١٤١١(والرتمذي 
 ).١٢/٨١املغني البن قدامة, حتقيق د. عبد اهللا الرتكي ود. عبد الفتاح احللو, ( )٢(
 ).٢١٢٩), وحسنه األلباين يف صحيح ابن ماجه (٢٦٣٣رواه ابن ماجه ( )٣(
), والبيهقي, وصححه ١٣٨٧مذي (), والرت١٦/٣٢( − الفتح الرباين−رواه اإلمام أمحد  )٤(

 ).٦٤٥٥األلباين يف صحيح اجلامع (



  

 

٦٢ א 

ويتحمل هذه الدية اجلاين نفسه وتؤخذ من ماله وال حتملها العاقلة, ألنه 
: أمجع أهل العلم عىل أن دية العمد قال ابن قدامة يستحق التخفيف,  ال

 .IQHهجتب يف مال القاتل, وال حتملها العاقلة ا
אWW 

 ما حق امرئ مسلم له يشء«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول اهللا  روى ابن عمر 
 .IRH»يويص فيه يبيت ليلتني إال ووصيته مكتوبة عنده

نة أنَّ من له أو عليه حقوق أن يكتب ذلك ويثبته, وأن يكتب فمن السُّ 
يستجب  م ل وصيته أو يشهد عليها, ومن مات ومل يوِص مع كثرة ماله, أي

فكفارته أن يبادر أوالده بالتصدق  − وهذه معصية− بكتابة الوصية  ملسو هيلع هللا ىلصللرسول 
ا لوالدهم.  عنه, وهذا مستحب يف حقهم وبِرَّ

, : إن أيب مات, وترك ماًال ملسو هيلع هللا ىلص قال للنبي أن رجًال  فعن أيب هريرة 
َق َعنُْه ? قال:  ُر َعنُْه َأْن َأَتَصدَّ  .ISH»نعم«ومل ُيوِص, َفَهْل ُيَكفِّ

رُ « :: َقْوله−رمحه اهللا تعاىل− قال السندي  ُه َرَأى َأنَّ َتْرك  »ُيَكفِّ ِمْن التَّْكِفري َكَأنَّ
ر, َأْي َفَهْل َيُكوُن بِ ال ْنب اُملْحَتاج إَِىل اُملَكفِّ صدَقِة َعنُْه الَوِصيَّة ِمْن ِمْثله بَِمنِْزَلِة الذَّ

اَرة َأْم ال ا  .ITHهَكفَّ
                                                            

 ).١٢/١٣املغني البن قدامة, حتقيق د. عبد اهللا الرتكي ود. عبد الفتاح احللو, ( )١(
), ١٦٢٧), ومسلم (٢٧٣٨), والبخاري (١٥/١٨٠( − الفتح الرباين−رواه اإلمام أمحد  )٢(

 ).٣٦١٥والنسائي (), ٢٨٦٢), وأبو داود (٩٧٤والرتمذي (
), وابن ٣٦٥٢), والنسائي (١٦٣٠), ومسلم (١٧/٢٤( − الفتح الرباين −رواه اإلمام أمحد  )٣(

 ).٢٤٩٨), وابن خزيمة (٢٧١٦ماجه (
 ).٢٧١٦رشح سنن ابن ماجه للسندي (ح  )٤(
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 يوِص? م ل ما خسارة من
 وال تؤخره, والذي ال يويص سيخرس اغتنام جزء إن الوصية ال تقرب أجًال 

من ماله ليكون له صدقة طويلة األمد, قد متتد إىل عرشات السنني بعد وفاته, فقد 
إن اهللا أعطاكم «قال:  أن النبي  روى خالد بن عبيد السلمي 

 .IQH»ثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة يف أعاملكم
قم بإشهاد أي فرد بأنك تويص  لذلك قم بكتابة وصيتك, أو عىل األقل

ا هللا تعاىل ولو بدون تعيني أو حتديد, فإن فعلت ذلك بنسبة كذا من أموالك وقفً 
تفعل فال  م ل وجب عىل ورثتك من بعدك تنفيذ الوصية قبل توزيع الرتكة, وإن

 يلزمهم ذلك, وتكون قد أضعت عىل نفسك فرصة زيادة عملك بعد موتك.
يكتب وصيته فهو اخلارس, أتعرف ملاذا?  م ل ية; منيف بعض الواليات األمريك

 يفعل ذلك. م ل ألن أمواله وممتلكاته ستذهب إىل احلكومة الفدرالية إن
فقد حدثني أحد الطالب املبتعثني إىل الواليات املتحدة األمريكية أنه أراد 
ختزين أثاث منزله بأحد املستودعات يف بداية العطلة الصيفية ريثام يعود من بلده, 

 َم هذه الوصية? فسألته املوظفة املختصة: أين وصيتك? فقال: َولِ 
لفدرالية عند وفاتك قالت: ألن مجيع ممتلكاتك هذه ستذهب إىل احلكومة ا

 .تويص هبا ألحد م ل إذا
 ا; كيف أن الغرب يكاد يطبق السنة النبوية بحذافريها دونفقال يف نفسه: عجبً 

 وهم يعلمون. ملسو هيلع هللا ىلصأن يعلم, واملسلمون يبتعدون عن سنة نبيهم 
                                                            

 ).١٧٢١رواه الطرباين, وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع ( )١(
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بأن املؤمن يقع يف فتن عديدة والتي منها فتنة الزوجة واملال  ملسو هيلع هللا ىلصذكر النبي 

بأن هذه الفتن يمكن أن تكفرها عدة عبادات  ملسو هيلع هللا ىلصوالولد واجلار, ثم ذكر النبي 
 والتي منها الصدقة.
ُكْم َحيَْفُظ  فعن ُحَذْيَفَة  قال َبْينَا َنْحُن ُجُلوٌس ِعنَْد ُعَمَر إِْذ َقاَل: َأيُّ

ُرَها «ِفْتنَِة? َقاَل: الِيف  ملسو هيلع هللا ىلصَقْوَل النَّبِيِّ  ُجِل ِيف َأْهلِِه َوَمالِِه َوَوَلِدِه َوَجاِرِه, ُتَكفِّ فِْتنَُة الرَّ
َدَقُة َواألَْمُر بِاَملْعُروِف َوالنَّْهُي َعْن  الُة َوالصَّ  .IQHاحلديث »...املُنَْكرِ الصَّ

ْين ْبن قال ابن حجر العسقالين  ِفْتنَة بِاألَْهِل َتَقع النِري: املُ : َوَقاَل الزَّ
, الْيِل إَِلْيِهنَّ َأْو َعَلْيِهنَّ ِيف املَ بِ  َوِمْن ِجَهة التَّْفِريط ِقْسَمة َواِإليَثار َحتَّى ِيف َأْوالدهنَّ

, َوبِاملَ قُ احلُ    ِيف  ِعَباَدة َأْو بَِحْبِسِه َعْن إِْخَراج الاِل َيَقع االْشتَِغال بِِه َعْن وق الَواِجَبة َهلُنَّ
ِفْتنَة الَوَلد َوإِيَثاره َعَىل ُكّل َأَحد, وَ الْيِل الطَّبِيِعّي إَِىل الِفْتنَة بِاألَْوالِد َتَقع بِاملَ ّق اهللاَّ, وَ َح 

ُقوق َوإِْمهَال التََّعاُهد, ُثمَّ َقال: َوَأْسَباب اجلَاِر َتَقع بِاحلََسِد َواملَُفاَخَرة َواملَُزاَمحَة ِيف احلُ بِ 
الة َوَما ُذِكَر ال ا َختِْصيص الصَّ ة فِيَام َذَكْرت ِمْن األَْمثَِلة, َوَأمَّ ِفْتنَة بَِمْن ُذِكَر َغْري ُمنَْحِرصَ

َها ِمْن ِعَباَدات َفِفيِه إَِشاَرة إَِىل َتْعظِيم َقْدرَها ال َنْفي َأنَّ َغْري الَمَعَها بِالتَّْكِفِري ُدون َساِئر 
ل َأْن َيَقع بِنَْفِس ْذُكور َحيَْتمِ ري, ُثمَّ إِنَّ التَّْكِفري املَ الِحيَّة التَّْكفِ َسنَات َلْيَس فِيَها َص احلَ 

ل َأْظَهر, َواهللاُ َأْعَلُم. َوَقاَل ة, َوَحيَْتِمل َأْن َيَقع بِاملُ ْذُكورَ فِْعل احلََسنَات املَ  َواَزَنِة, َواألَوَّ
ْكِر ألَ  ُجل بِالذِّ ُه ِيف الَغالِب َصاِحب احلُ اِْبن َأِيب َمجَْرة: ُخصَّ الرَّ ْكم ِيف َداره َوَأْهله, نَّ

َجال ِيف احلُ َوإِالَّ َفالنِّ  ري ال َخيَْتّص بِاألَْرَبِع ْكم. ُثمَّ َأَشاَر إَِىل َأنَّ التَّْكفِ َساء َشَقاِئق الرِّ
                                                            

), ١٤٤), ومسلم (٧٠٩٦), والبخاري واللفظ له (٢٤/٣٩( −لرباينالفتح ا−رواه اإلمام أمحد  )١(
 ).٣٩٥٥), وابن ماجه (٢٢٥٨والرتمذي (
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ابِط َأنَّ ُكّل َما َيْشغَ املَ  َو ل َصاِحبه َعْن اهللاَّ َفهُ ْذُكوَرات, َبْل َنبََّه ِهبَا َعَىل َما َعَداَها, َوالضَّ
َرات ال َختَْتّص بَِام ُذِكَر َبْل َنبََّه بِِه َعَىل َما َعَداَها, َفَذَكَر ِمْن ِعَباَدة فِْتنَة َلُه, َوَكَذلَِك املُ  َكفِّ

يَ  الة َوالصِّ َدَقة, َوِمْن ِعَباَدة األَْقَوال األَ  مَ  ة الام, َوِمْن ِعَبادَ ـاألَْفَعال الصَّ ْمر ال الصَّ
  .IQHبِاملَْعُروِف 

هبذا أن اإلنسان يبتىل بامله وولده : فظهر − رمحه اهللا تعاىل− وقال ابن رجب 
ك, فتارة يلهيه االشتغال به عام ينفعه يف ـاور له ويفتن بذلـاورة املجـوأهله وجم

 , وتارة آخرته, وتارة حتمله حمبته عىل أن يفعل ألجله بعض ما ال حيبه اهللا
من   يقّرصُ يف حقه الواجب عليه, وتارة يظلمه ويأيت إليه ما يكرهه اهللا

الُب به, فإذا حصل لإلنسان يشٌء من هذه الفتن ـعل فيسأل عنه ويطـقول أو ف
كر كان ذلك ـدق أو أمر بمعروف أو هنٍى عن منـام أو تصـثم صىل أو ص اخلاصة

كان ذلك  احً  صال سيئته ويعمُل ألجلها عمًال  كفارة له, وإذا كان اإلنساُن تسوءهُ 
  .IRHهدليال عىل إيامنه ا

لذلك ينبغي احلرص عىل أن تكون لك صدقات كثرية, لعلها أن تكفر عنك 
ا ويقع فيها عموم الناس, ال سيام صدقة الرس; ألهنا تطفئ حتسب هلا حسابً  م ل فتنا

َعَلْيُكْم «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  وعال, ملِا روى ابن عباس  غضب الرب جّل 
َا ُتْطِفُئ بِاْصطِنَاِع املَ  , َفإِهنَّ ِّ وِء, َوَعَلْيُكْم بَِصَدَقِة الرسِّ ُه َيْمنَُع َمَصاِرَع السُّ ْعُروِف, َفإِنَّ
  .«ISHَغَضَب اهللاِ 

                                                            

 ).٣٥٨٦فتح الباري برشح صحيح البخاري البن حجر العسقالين (ح  )١(
 ).٥٢٥ح  ٤/٢٠٢فتح الباري رشح صحيح البخاري للحافظ ابن رجب احلنبيل ( )٢(
 ).٤٠٥٢), وصححه األلباين يف صحيح اجلامع (٦رواه ابن أيب الدنيا يف قضاء احلوائج ( )٣(
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WW 
وتأمل عظم قدر هذه ا له فكفارته أن يعتقه; أي يتصدق به, فمن لطم مملوكً 

ه, ملِا روى َزاَذاَن ـلف عرشات اآلالف من أجل لطمة عىل الوجـالصدقة التي تك
َذ ِمْن األَْرِض ُعوًدا ـَتَق َممُْلوًكا, َقاَل: َفَأَخ ـَأبِو ُعَمَر َقاَل: َأَتْيُت اْبَن ُعَمَر َوَقْد َأعْ 

َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأينِّ َسِمْعُت َرُسوَل اهللاِ  ى َهَذا إِالَّ َشْيًئا َفَقاَل: َما فِيِه ِمْن األَْجِر َما َيْسوَ   َأوْ 
اَرُتُه َأْن ُيْعتَِقه« َبُه َفَكفَّ  .IQH»َمْن َلَطَم َممُْلوَكُه َأْو َرضَ

ُب ُغالًما ِيل, َفَسِمْعُت  وَعْن َأِيب َمْسُعوٍد األَْنَصاِريِّ  َقاَل: ُكنُْت َأْرضِ
َتَفتُّ َفإَِذا ُهَو ال, فَ »َمْسُعوٍد, هللاُ َأْقَدُر َعَلْيَك ِمنَْك َعَلْيهِ اْعَلْم َأَبا «ِمْن َخْلِفي َصْوًتا: 

 َأَما لَْو َملْ َتْفَعْل لََلَفَحتَْك «, َفَقاَل: اهللاِ, َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللاِ ُهَو ُحرٌّ لَِوْجِه ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهللاِ 
ْتَك النَّارُ   .IRH»النَّاُر, َأْو ملََسَّ

ا عظم ذنب الرضب ذنب لطم اململوك, وحيتمل أيًض وهذا يدل عىل عظم 
ا, لذلك فليحذر الوالدان من رضب أوالدهم عىل الوجه, عىل الوجه عمومً 

 وليحذر كذلك املعلم من فعل ذلك مع طالبه, ورب العمل مع عامله.
ِب ِيف  وُل اهللاِ ـَقاَل: َهنَى َرُس  ابر ـفقد روى ج ْ َعْن الرضَّ

 .ISHَوْجهِ الِم ِيف َوْس الَوْجِه, َوَعْن ال
َقاَل: ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللاِ َما َحقُّ َزْوَجِة  وروى ُمَعاِوَيُة بن احليدة 
                                                            

 ).٥١٦٨) وأبو داود (١٦٥٧رواه اإلمام مسلم واللفظ له ( )١(
), والرتمذي ١٦٥٩), ومسلم واللفظ له (١٤/١٤٩( − الفتح الرباين− رواه اإلمام أمحد  )٢(

 ).٥١٥٩), وأبو داود (١٩٤٨(
), وأبو داود ٢١١٦), ومسلم واللفظ له (١٩/٣٣٣( − الفتح الرباين−م أمحد رواه اإلما )٣(

 ).١٧١٠), والرتمذي (٢٥٦٤(
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َأْن ُتْطِعَمَها إَِذا َطِعْمَت, َوَتْكُسَوَها إَِذا اْكَتَسْيَت َأْو اْكَتَسْبَت, «َأَحِدَنا َعَلْيِه? َقاَل: 
ْب  ُجْر إِالَّ  َوْجَه, َوالالَوال َتْرضِ  »َوال ُتَقبِّْح «, َقاَل َأُبو َداُود: »َبْيِت الِيف  ُتَقبِّْح, َوال َهتْ

 .IQHَأْن َتُقوَل: َقبََّحِك اهللاُ
ب « :: قولهقال أبو الطيب حممد آبادي  ُه َأْعَظم  »َوْجهالَوال َتْرضِ َفإِنَّ

يَفة َوَأعْ ـَهرَها َوُمْشَتِمل َعَىل َأْج ـاألَْعَضاء َوَأظْ  يل َعَىل ـَضاء َلطِيَفة, َوفِيِه َدلِ ـَزاء َرشِ
 .IRHهَوْجه ِعنْد التَّْأِديب االُوُجوب اِْجتِنَاب 

אאאאWW 
بات احلج أو العمرة التي جترب بدم, ـد واجـهناك عدة مسائل تتعلق برتك أح
ورات اإلحرام ـ, أو بارتكاب بعض حمظحرم وهو ذبح شاة والتصدق هبا لفقراء ال

 التي فيها إتالف كقص األظافر أو الشعر, التي جترب بأحد ثالث خيارات: بالتصدق
ار والتوبة ـني, أو صيام ثالثة أيام, أو ذبح شاة, وال يكفي االستغفـعىل ستة مساك

 µ ¸ ¹ º¶ ´ ³ ² ± ° ¯﴿: من ذلك املحظور, لقوله تعاىل
» ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç﴾ :ومن أمثلة ]١٩٦[البقرة ,

 ذلك اآليت:
 .) إزالة الشعر للمحرم١(

 َدْيبِيَِة, َقبَْل َأْن َيْدُخَل احلُ َمرَّ بِِه َوُهَو بِ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبِيَّ  فَعْن َكْعِب ْبِن ُعْجَرَة 
َة َوُهَو ُحمِْرٌم, َوُهَو ُيوِقُد َحتَْت ِقْدٍر, وَ  َأُيْؤِذيَك «َقْمُل َيَتَهاَفُت َعَىل َوْجِهِه, َفَقاَل: الَمكَّ

َك َهِذهِ  َفاْحلِْق َرْأَسَك, َوَأْطِعْم َفَرًقا َبْنيَ ِستَِّة َمَساكَِني; «َقاَل: َنَعْم, َقاَل:  ?»َهَوامُّ
                                                            

), وابن ماجه ٢١٤٢), وأبو داود واللفظ له (١٧/٥٧( −الفتح الرباين−رواه اإلمام أمحد  )١(
 ).١٩٢٩), وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب (١٨٥٠(

 ).٢١٤٢أيب داود أليب الطيب حممد آبادي (حعون املعبود رشح سنن  )٢(
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اٍم, َأْو اْنُسْك َنِسيَكةً الوَ  َأْو « :ُن َأِيب َنِجيٍح , َقاَل ابْ »َفَرُق َثالَثُة آُصٍع; َأْو ُصْم َثالَثَة َأيَّ
 .IQH»اْذَبْح َشاةً 

 فبعض الناس قد يكتفي باالستغفار, أو يقول أن احلج سيُجبُّ ما قبله, فهذا
ا عن ارتكابه ذلك فريً ـا عليه التوبة والتصدق بإطعام ستة مساكني; تك خطأ, وإنم

 املحظور, أو ُقْل: لرفع اإلثم عنه.
 .) صيد املُْحِرم٢(

 ¸ ¶ ª « ¬ ® ¯ ° ± ³² ´ µ﴿: قال تعاىل
¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É 
Ê Ë Ì Í Î Ï Ð ÒÑ Ó Ô Õ ×Ö Ø Ù Ú Û ÝÜ 
Þ ß à á﴾ :٩٥[املائدة[. 

ُبِع َفَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َسَأْلُت َرُسوَل اهللاِ  وروى جابر بن َعْبِد اهللاِ   َعْن الضَّ
 .IRH»ْحِرمُ املُ  ُهَو َصْيٌد َوُجيَْعُل فِيِه َكْبٌش إَِذا َصاَدهُ «

َبْريِ َأنَّ ُعَمَر ْبَن  ُبِع بَِكْبٍش َوِيف  طَّاِب اخلَ وروى أبو الزُّ َقَىض ِيف الضَّ
ُبوِع بَِجْفَرةٍ الَغَزاِل بَِعنٍْز َوِيف األَْرَنِب بَِعنَاٍق َوِيف ال , والعناق أنثى املعز قبل كامل ISHَريْ

 أشهر.ْفَرُة أنثى املعز إذا بلغت أربعة اجلَ احلول, وَ 
                                                            

), ومسلم واللفظ له ١٨١٤), والبخاري (١٨/٨٤( − الفتح الرباين− رواه اإلمام أمحد  )١(
 ).٣٠٧٩), وابن ماجه (٢٨٥٢), والنسائي (١٨٥٦), وأبو داود (٩٥٣), والرتمذي (١٢٠١(

), ٨٥١), والرتمذي (٣٨٠١(), وأبو داود واللفظ له ١٤٠٤٠( −املسند− رواه اإلمام أمحد  )٢(
), وصححه األلباين يف صحيح ١٩٤١), والدارمي (٣٠٨٥), وابن ماجه (٢٨٣٦والنسائي (

 ).٣٢٣٦أيب داود (
 )٤/٢٤٥), وصححه األلباين يف إرواء الغليل (٩٤٧رواه اإلمام مالك ( )٣(
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 .) ترك واجب من واجبات احلج أو العمرة٣(
 ا من واجبات احلج والعمرة, فعليه دم يذبحه يف احلرم, ويوزعفمن ترك واجبً 

َمْن َنِيسَ ِمْن «َقاَل:  عىل مساكني احلرم, وذلك ملِا روى عبد اهللاِ بن َعبَّاٍس 
 .IQH»َفْلُيْهِرْق َدًماُنُسِكِه َشْيًئا َأْو َتَرَكُه 

م  عمن وقع يف بعض األخطاء يف أداء نسكه ول وقد سئل ابن عثيمني 
ر به وسافر إىل بلده, فأجاب قائًال  هذا اليشء  : ال بد أن نعرف مايكن معه ما ُيكفِّ

الذي حصل: إن كان ترك واجب, ففيه فديه يذبحها يف مكة, ألهنا تتعلق بالنسك, 
مكة, وإن كان فعل حمظور, فإنه جيزئ فيه واحد من ثالثة أمور: وال جيزئ يف غري 

إما إطعام ستة مساكني, ويكون يف مكة أو يف مكان فعل املحظور, وإما صيام ثالثة 
أيام, ويف هذه احلال يصوم ثالثة أيام يف مكة أو غريها, إال أن يكون هذا املحظور 

ه بدنة يذبحها يف مكان فعل ا قبل التحلل األول يف احلج, فإن الواجب فيمجاعً 
املحظور, ويف مكة ويفرقها عىل الفقراء, أو أن يكون جزاء صيد فإن الواجب ِمثلُه, 

فإن اهللا  اأو ذبحً  اا ففي أي مكان, وإن كان إطعامً أو إطعام أو صيام, فإن كان صومً 
ألن  ;فال بد أن يكون يف احلرم, وله أن يوكل فيه ﴾Ä Å Æ﴿تعاىل يقول: 

 .IRHهيف ذبح ما بقي من هديه ا ا وكَّل علي  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
 .) من جامع أهله يف احلج قبل التحلل األول أو الثاين٤(

 العيد يوم العقبة مجرة رمي قبل أي− فإذا وطئ احلاج أهله قبل التحلل األول 
 الذي العام يف قضاؤه ثم إمتامه, عليه ووجب حجه, فسد −التقصري أو واحللق

                                                            
ريمها بأسانيد ), وقال النووي يف املجموع: رواه مالك والبيهقي وغ٩٥٧رواه اإلمام مالك ( )١(

 )٨/٧٩( هصحيحة عن ابن عباس موقوفا عليه ال مرفوعا ا
 )٥٣٧صفحة  ٤٩٢فتاوى أركان اإلسالم البن عثيمني (سؤال  )٢(
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فدية وهي ناقة يذبحها يف القضاء يوزعها عىل فقراء احلرم, وقد أشري يف  مع يليه
 يف ذلك. الفقرة السابقة إىل فتوى ابن عثيمني 

 .IQHأما إذا كان اجلامع بعد التحلل األول فعليه شاة
: فسدت  ومن جامع أهله قبل التحلل من العمرة قال ابن قدامة

يرى آخرون أن عليه فدية صيام أو صدقة  , بينامIRHعمرته, وعليه شاة مع القضاء
 اعتمر فغيش امرأته قبل أن أن رجًال  نسك, ملِا روى سعيد بن جبري   أو

فدية من صيام «يطوف بالصفا واملروة بعد ما طاف بالبيت, فُسئل ابن عباس? قال: 
أو صدقة أو نسك, فقلت: فأي ذلك أفضل? قال: جزور أو بقرة, قلت فأي ذلك 

 .ISH»جزورأفضل? قال: 
אאאWW 

هناك عدة مسائل مرتبطة بالفطر يف هنار رمضان, وكفارهتا تكون بأمور, 
 منها إخراج صدقة إلطعام مساكني, ومن أمثلة ذلك اآليت:

 .) من جامع أهله يف هنار رمضان١(
إِْذ َجاَءُه  قال: َبْينََام َنْحُن ُجُلوٌس ِعنَْد النَّبِيِّ  فعن أيب هريرة 

َقاَل: َوَقْعُت َعَىل اْمَرَأِيت َوَأَنا َصائٌِم,  ?»َما لََك «َرُجٌل َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهللاِ َهَلْكُت, َقاَل: 
َفَهْل َتْستَطِيُع «َقاَل: ال, َقاَل:  ?»َهْل َجتُِد َرَقبًَة ُتْعتُِقَها«: َفَقاَل َرُسوُل اهللاِ 

                                                            
 ).٥/٣٧٤املغني البن قدامة, حتقيق د. عبد اهللا الرتكي ود. عبد الفتاح احللو, ( )١(
 ).٥/٣٧٣املرجع السابق, ( )٢(
), وقال األلباين يف إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل: إسناده ٩٥٨٦رواه البيهقي ( )٣(

 ).١٠٤١صحيح (
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َقاَل:  ?»َفَهْل َجتُِد إِْطَعاَم ِستَِّني ِمْسكِينًا«َقاَل: ال, َفَقاَل:  ?»َأْن َتُصوَم َشْهَرْيِن ُمتَتَابَِعْنيِ 
 , َفبَيْنَا َنْحُن َعَىل َذلَِك, ُأِيتَ النَّبِيُّ ال, َقاَل: َفَمَكَث النَّبِيُّ 

ائُِل «ْكتَُل, َقاَل: املِ فِيَها َمتٌْر, َوالَعَرُق  بَِعَرٍق  ْق «َفَقاَل: َأَنا, َقاَل:  ?»َأْيَن السَّ ُخْذَها َفتََصدَّ
ُجُل: َأَعَىل َأْفَقَر ِمنِّي َيا َرُسوَل »بِهِ  ; احلَ ? َفَواهللاِ َما َبْنيَ الَبتَيَْها; ُيِريُد اهللاِ, َفَقاَل الرَّ َتْنيِ رَّ

َحتَّى َبَدْت َأْنيَاُبُه, ُثمَّ َقاَل:  َأْهُل َبيٍْت َأْفَقُر ِمْن َأْهِل َبيْتِي, َفَضِحَك النَّبِيُّ 
  .IQH»َأْطِعْمُه َأْهَلَك «

د سئل الشيخ ـحكم فليس عليه يشء, فق  بالاهًال ـأما من جامع أهله ج
يف هنار رمضان يظن أن اجلامع : إذا جامع زوجته عثيمني عن ذلك فأجاب قائًال   ابن

ال بأس به فال حرج عليه, ال إثم وال كفارة, وال قضاء, ألن القاعدة أن كل من فعل 
 º ¹ ¸ ¶﴿:  فال يشء عليه; لقول اهللا تعاىلا وجاهًال حمظورا يف العبادة ناسيً 

 w﴿: , فقال اهللا تعاىل: قد فعلت, ولقوله تعاىل]٢٨٦[البقرة: ﴾½ ¼ «
x y z { | } ~ � ¡﴾ :ها ]٥[األحزابIRH.  

 .ا عىل نفسه من الصيام كاملرضع واحلامل) من أفطر خوفً ٢(
 إذا خشيت احلامل أو املرضع عىل نفسها من الصيام, جاز هلا اإلفطار, وتطعم

  ا.عن كل يوم مسكينً 
افت ـقال: إذا خ اس ـعن ابن عب بري ـفقد روى سعيد بن ج

احلامل عىل نفسها واملرضع عىل ولدها يف رمضان, قال: يفطران ويطعامن مكان 
                                                            

), ١١١), ومسلم (١٩٣٦), والبخاري واللفظ له (١٠/٨٩( −الفتح الرباين−رواه اإلمام أمحد  )١(
 ).١٦٧١), وابن ماجه (٢٣٩٠), وأبو داود (٧٢٤والرتمذي (

مع فضيلة الشيخ حممد بن صالح العثيمني, إعداد د. عبدهللا  ٧٠−١املفتوح من لقاءات الباب  )٢(
 ).١٥٤صفحة  ٣٩٦الطيار, مجع وإرشاف مصطفى أمني عطا اهللا, دار البصرية, (سؤال رقم 
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 .IQHكل يوم مسكينا, وال يقضيان صوما
   وروى أنس بن َمالٍِك القشريي; َرُجٌل ِمْن َبنِي َعْبِد اهللاِ ْبِن َكْعٍب 

, َفَأَتْيُت َرُسوَل ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َأَغاَرْت َعَلْينَا َخْيُل َرُسوِل اهللاِ  − ملسو هيلع هللا ىلصليس خادم رسول اهللا − 
ى َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهللاِ  ْثَك «, َفُقْلُت: إِينِّ َصائٌِم, َفَقاَل: »اْدُن َفُكْل «َفَوَجْدُتُه َيَتَغدَّ اْدُن ُأَحدِّ

َياِم, إِنَّ  ْوِم َأْو الصِّ الةِ, َوَعْن َتَعاَىل َوَضَع َعْن املُ اَهللا َعْن الصَّ ْوَم َوَشْطَر الصَّ َسافِِر الصَّ
َيامَ اَحلاِمِل  ْوَم َأْو الصِّ ا,  ملسو هيلع هللا ىلص, َواهللاِ َلَقْد َقاَهلَُام النَّبِيُّ » َأْو املُْرِضِع الصَّ ِكْلَتْيِهَام َأْو إِْحَداُمهَ

َباب َعْن ال, َقاَل: َوِيف IRHملسو هيلع هللا ىلصَفَيا َهلَْف َنْفِيس َأْن ال َأُكوَن َطِعْمُت ِمْن َطَعاِم النَّبِيِّ 
َكْعبِيِّ َحِديٌث َحَسٌن, َوال َنْعِرُف الُأَميََّة َقاَل: َأُبو ِعيَسى َحِديُث َأَنِس ْبِن َمالٍِك   َأِيب 

َعَمُل َعَىل َهَذا ِعنَْد الَواِحِد, وَ الِديِث َغْريَ َهَذا احلَ  ملسو هيلع هللا ىلصألََنِس ْبِن َمالٍِك َهَذا َعْن النَّبِيِّ 
احلَاِمُل َواُملْرِضُع ُتْفطَِراِن َوَتْقِضَياِن َوُتْطِعَامِن,  ِعْلِم:الِعْلِم, وَقاَل َبْعُض َأْهِل الَأْهِل 

افِِعيُّ َوَأْمحَُد, وَقاَل َبْعُضُهْم: ُتْفطَِراِن َوُتْطِعَامِن َوال  َوبِِه َيُقوُل ُسْفَياُن َوَمالٌِك َوالشَّ
 .ISHَيُقوُل إِْسَحاُق َقَضاَء َعَلْيِهَام َوإِْن َشاَءَتا َقَضَتا َوال إِْطَعاَم َعَلْيِهَام َوبِِه 

أما من خاف عىل نفسه من الصيام كرجال الدفاع املدين عند إسعاف املصابني 
ويف حاالت احلرائق الكبرية واملجهدة, فيرشع له الفطر, وعليه القضاء دون إطعام, 

عن ذلك فقال: ال بأس, لكن األفضل  فقد ُسئل الشيخ عبد اهللا بن محيد 
                                                            

), وصححه األلباين يف ٦/٢٦٧), والنووي يف املجموع (٢/١٣٦رواه الطربي يف تفسريه ( )١(
 ).٤/١٩الغليل ( إرواء

), والنسائي ٧١٥), والرتمذي واللفظ له (١٠/١٢٦( − الفتح الرباين− رواها اإلمام أمحد  )٢(
 ).١٨٣٥), وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع (١٦٦٧), وابن ماجه (٢٤٠٨), وأبو داود (٣٣١٥(

ِة النَّْذِر ِيف اْجلُْمَلِة, َوُوُجوِب اْلَوَفاءِ َال ِخ  َال  )٣( بَِام َكاَن َطاَعًة ِمنُْه. املوسوعة  َف َبْنيَ اْلُفَقَهاِء ِيف ِصحَّ
  .)٤٠/١٣٧الفقهية (
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احلاالت الرضورية, وتقضوا ذلك اليوم, أما ما دام اإلنسان تفطروا إال يف   أال
والشمس  ا مثًال يستطيع أن ُيكمل صيامه فال جيوز اإلفطار, لكن لو كان احلادث بعيدً 

حمرقة يف وقت صائف وذهبت إلنقاذ مصاب أو إلمخاد حريق وأحسست بالعطش 
  .IQHهوترضرت هبذا, فال بأس إن شاء اهللا من اإلفطار ا

يف قاعدة اجتامع املصالح املجردة عن  الدين عبد السالم قال عز 
ا ال يتمكن من إنقاذه إال بالفطر, املفاسد: وكذلك لو رأى الصائم يف رمضان غريقً 

ي بالفطر, فإنه يفطر وينقذه, وهذا  أو رأى َمُصوال عليه ال يمكن ختليصه إال بالتقوِّ
ا لصاحب النفس, ا هللا وحق حق ا من باب اجلمع بني املصالح; ألن يف النفوس أيًض 

م ذلك عىل فوات أداء الصوم دون أصله ا   IRHهفُقدِّ
 .) من أدركه رمضان وفرط يف أيام من رمضان سابق٣(

ابق بسبب تفريطه, ـا عليه من رمضان سه رمضان ومل يصم أيامً ـفمن أدرك
وجب عليه قضاؤها مع إطعام مسكني عن كل يوم, عىل اختالف بني أهل العلم 

  يف اإلطعام.
َط ِيف َقَضاِء َرَمَضاَن َحتَّى َأْدَركَ  اء عن أيب هريرة ـفقد ج ُه ـفِيَمْن َفرَّ

َط فِيِه, َوُيْطِعُم لُِكلِّ «َرَمَضاُن آَخُر, َقاَل:  َيُصوُم َهَذا َمَع النَّاِس َوَيُصوُم الَِّذي َفرَّ
  .ISH»َيْوٍم ِمْسِكينًا

                                                            
 موقع اإلسالم سؤال وجواب للشيخ حممد بن صالح املنجد. )١(
 ).١/٩٦قواعد األحكام يف إصالح األنام لعز الدين عبد السالم ( )٢(
د: عبد املوجو ), وقال حمققه عيل حممد معوض وعادل أمحد٢٣٤٤رواه الدارقطني يف سننه ( )٣(

 ).١٣٥٠١إسناده صحيح موقوف (



  

 

٧٤ א 

َمْن َأْفَطَر ِيف «كان يقول:  أن عبد اهللا بن عمر  وروى نافع 
, َفْلُيْطِعْم َعنُْه َمَكاَن ُكلِّ َيْوٍم  اًما َوُهَو َمِريٌض, ُثمَّ َماَت َقْبَل َأْن َيْقِيضَ َرَمَضاَن َأيَّ

اِم ِمْسِكينًا ُمدا ِمْن ِحنَْطٍة, َفإِْن َأْدَرَكُه َرَمَضا ُن َعاَم َقابٍِل َقْبَل َأْن َأْفَطَرُه ِمْن تِْلَك األَيَّ
َيُصوَمُه َفَأَطاَق َصْوَم الَِّذي َأْدَرَك, َفْلُيْطِعْم َعامَّ َمَىض ُكلَّ َيْوٍم ِمْسِكينًا ُمدا ِمْن 

 .IQH»ِحنَْطٍة, َوْلَيُصِم الَِّذي اْسَتْقَبَل 
  k  

                                                            
 ).٨٢١٦رواه البيهقي يف السنن الكربى وقال: صحيح موقوف ( )١(
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א 
 

رها الصدقة أن بعض تلك ـفق اتضح من استعراض الذنوب التي تكمما سب
 غري حمدد.الصدقات حمددة معينة, وبعضها 

 أما الذنوب التي تكفرها صدقة معينة, فهي كفارة النذر واليمني, وقتل اخلطأ
 والعمد, وظهار الزوجة, وإتياهنا يف فرتة احليض, ويف هنار رمضان, ولطم اململوك,

 وارتكاب بعض حمظورات احلج والعمرة والصيام.
ة مساكني, وأن تلك الصدقات املعينة تتمثل يف إطعام ستة مساكني, أو عرش

أو ستني مسكينا, ويف عتق رقبة, والتصدق بدينار, أو بنصف دينار من ذهب, 
 ذبح شاة أو بدنة, حسب ما تقدم من تفصيل.  أو

به أن ـذنوب التي تكفرها صدقة غري معينة, فهي من َطلب من صاحـوأما ال
قوق يقامره, وكفران الزوجة لعشريها وكثرة لعنها, وكثرة حلف التجار, وعدم رد ح

الغري, وممارسة البيوع املحرمة, وترك الوصية, والوقوع يف فتنة األهل واألوالد 
 واجلار.

تنا, وُيثبِّت حجتنا, ـحات أعاملنا, ويسرت زل أسأل اهللا تعاىل أن خيتم بالصال
ويقينا رش ذنوبنا, ويرفع درجتنا, وأن يعاملنا بام هو أهله, إنه ويل ذلك والقادر 
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اىل أن ينفع هبذا الكتاب قارئه وكاتبه ونارشه, وصىل اهللا وسلم عليه, كام أسأله تع
النبي األمني, وعىل إخوانه من األنبياء  ملسو هيلع هللا ىلصعىل خاتم األنبياء واملرسلني, نبينا حممد 

 واملرسلني, وعىل آله وصحبه والتابعني, واحلمد هللا رب العاملني.
 

 تم الكتاب بحمد اهللا تعاىل
  k  
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